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 LEIA AGORA

 General Heleno é o responsável pela 

segurança de Bolsonaro, mas não se 

responsabiliza pela própria língua.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

  Enfi m, o Teatro Alberto Maranhão 

reabre suas portas ao grande público, 

a partir do próximo domingo.

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

 A eleição do padre Murilo para o 

Conselho Deliberativo do ABC é 

algo inusitado no futebol potiguar. 

PÁGINA 16

PEDRO
NETOESPORTES. 16 |    ABC estreia em ca-

sa contra o Globo FC, atual campeão 
estadual. O América joga em Currais 
Novos, contra do Potyguar, vencedor 
da segunda divisão em 2021. Os ou-
tros dois confrontos são Força e Luz 
x Assu e Potiguar de Mossoró x Santa 
Cruz de Natal.

GERAL. 10 |    O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) André 
Mendonça disse nesta quinta-feira 
16, ao assumir o cargo na Corte, que 
terá compromisso com a democra-
cia e com os valores da Constituição. 
Mendonça foi empossado nesta tar-
de durante cerimônia realizada em 
Brasília. 

POLÍTICA. 8 |   O deputado estadual 
Bernardo Amorim (MDB) é favorá-
vel à aliança entre seu partido com 
o PT para as eleições de 2022. Ele 
explicou que acompanha o desenho 
do possível acordo e acredita que  o 
deputado federal Walter Alves deve 
ser o companheiro de chapa da go-
vernadora Fátima Bezerra.

GERAL. 12 |   Mossoró é pioneiro no 
Rio Grande do Norte ao ser o primei-
ro município do Estado a criar o pro-
grama “Nota Mossoró”. A Prefeitura 
anunciou, nesta quinta-feira 16, a 
implantação do programa que prevê 
uma série de ações que irão movi-
mentar a economia local e premiar 
consumidores.

POLÍTICA. 7 |   O ex-ministro Henri-
que Alves (MDB) ainda não defi niu 
seu futuro político. Numa entrevista 
a 98 FM, disse que respeita a postura 
da governadora Fátima Bezerra. Da 
época em que esteve preso, reclamou: 
“Nem água quente tinha no banheiro. 
Uma água fria no chuveiro, para se ter 
uma ideia do que eu sofri”.

Campeonato potiguar 
de futebol começará 
no dia 9 de janeiro

André Mendonça 
assume cargo de 
ministro do STF

Deputado do MDB 
defende Walter 
como vice em 2022

“Nota Mossoró” 
vai premiar 
consumidores

Henrique reclama 
da falta de água 
quente na prisão

Ratinho deu 
munição a Natália

Últimas da Política

Carlos de olho em Ciro

O  extremismo do comuni-
cador alimentou as bases 
da petista. PÁGINA. 3

Carlos Eduardo Alves torce para 
a desistência de Ciro Gomes, co-
mo pré-candidato à presidência. 

ALEX RÉGIS/SECOM PMN

Conciliação ocorreu através da intermediação do Núcleo de Ações Coletivas do TJ, presidido pela desembargadora Zeneide Bezerra

Álvaro Dias formaliza acordo que beneficia 
servidores da Saúde Pública de Natal
GEAL. 11 |  Mais de 71 ações judiciais envolvendo demandas dos servidores foram 
encerradas e o passivo financeiro da questão será pago por meio de precatórios 

Fátima é indiciada e controlador-geral 
do RN acredita que promotor jogará 
relatório de Kelps Lima “na lata do lixo”
POLÍTICA. 3 | A CPI da Covid-19 na ALRN indiciou os governadores petistas Fátima Bezerra (RN) e Rui Costa (BA), além de empresários e 
servidores públicos. O governo potiguar convocou entrevista coletiva para dizer que a governadora não cometeu nenhuma ilegalidade.

CPI DA COVID
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O general Augusto Heleno, chefe 
do Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI), é o responsável 

pela segurança pessoal do presidente 
Jair Bolsonaro. Mas não se responsabi-
liza pela própria língua.

Estamos falando daquele órgão co-
berto de baba, entre a boca e a faringe, 
responsável pelo paladar, a mastiga-
ção, deglutição e a produção de boba-
gens.

Esta semana ele disse o seguinte e 
foi gravado:

“Tenho uma preocupação muito 
grande com esse 2022, porque acho 
também que uma medida muito sim-
ples para mudar, em 10 segundos, 20 
segundos, totalmente o panorama 
brasileiro. Um atentado ao presidente 
da República bem-sucedido modifi ca 
totalmente a história do Brasil. Tenho 
plena consciência disso”.

Instado a comentar essas palavras 
mal construídas, porém muito claras 
no sentido, disse, como sempre, que 
não falaria sobre algo tirado do con-
texto.

É sempre a velha desculpa do “fora 
de contexto”.

Teve mais:
“A partir da virada do ano, vou todo 

dia à Igreja rezar alguma coisa, vou ao 
Centro Espírita também, aos evangéli-
cos, tudo o que tiver por aí, torcer para 
que ninguém adote essa solução como 
uma solução que é, é a solução mais 
rápida, mais viável, com mais resulta-
do. É eliminar a fi gura do presidente da 
República”.

É inédito (em termos de quem 
ocupa um cargo que existe para fazer a 

segurança do presidente da República) 
cogitar a possibilidade de um atentado 
contra a vida do mandatário assim, 
com estas palavras, neste tom, desta 
maneira.

Como se o mandatário vivesse sob 
cerco de forças subversivas prontas 
para dar o bote contra um libertador 
das massas, pronto a tirar o povo do 
domínio tirânico das vacinas e do po-
liticamente correto que, afi nal, é um 
saco mesmo, pô!

Sabe o general que não é recomen-
dável cogitar qualquer coisa parecida 
exceto entre quatro paredes muito 
bem guarnecidas. E não em público 
ao alcance de telefones celulares com 
aplicativos de gravação, que todos têm.

Não é da atribuição do general fa-
zer ameaça golpista ao dizer que toma 
medicação psiquiátrica “na veia” para 
não infl uenciar o presidente a tomar 
uma atitude “drástica” contra a Supre-
ma Corte.

Tão inverossímil quanto Bolsonaro 
esperando um ônibus no aterro do Fla-
mengo, no Rio, entre seguranças arma-
dos, só para testar sua popularidade, 
são as palavras de Heleno.

Porque, ao contrário da parada do 
busão, o ridículo não tem paradeiro 
neste governo.

Só mesmo o presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro Guimarães, 
mandando esta semana diretores e vi-
ces presidentes do banco fazerem fl e-
xões em público e proibindo os execu-
tivos de usarem gravatas vermelha (a 
cor do partido Republicano nos EUA) 
para empalidecer as teorias conspira-
tórias do general Augusto Heleno.

O ridículo é atroz

  Experiência
Informou mais tarde a asses-

soria de imprensa da Caixa, que 
o coronel Azevedo contou sobre 
suas experiências no Haiti, quan-
do fi cou soterrado em um hotel 
após um terremoto. Tudo como 
mote de sua palestra: a importân-
cia dos valores nas instituições.

Pedido de explicação
Quem não gostou nada dis-

so foi a federação que reúne os 
sindicatos de bancários da Cai-
xa Econômica, que agora cobra 
explicações da direção do banco 
sobre o constrangimento vivido 
pelos funcionários.

Quer saber a entidade exata-
mente porque Pedro Guimarães, 
o presidente da estatal, obrigou 
diretores e vice-presidentes da 
estatal a pagar aquele mico.

Na opinião da Federação 
Nacional das Associações do Pes-
soal da Caixa Econômica Federal 
(Fenae), Guimarães submeteu 
empregados a “situações no mí-
nimo constrangedoras”.

Nos tempos bicudos de hoje, 
é melhor encarar uma fl exãozi-
nha do que o olho da rua.

Tarefa difícil
O bom deste governo que 

passa uma chuva em Brasília é 
que ele não dá trabalho nenhum 
para que a oposição construa 
uma narrativa crítica a seu res-
peito: ele deixa tudo gravado. É 
tanto material que fi ca difícil es-
colher o melhor.

Um dos últimos é do presi-
dente Bolsonaro, nesta quarta-
-feira, afi rmando que demitiu 
funcionários do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) após o órgão in-
terditar a obra de construção de 
uma unidade das lojas de Lucia-
no Hang, o véio Havan, aliado de 
primeira hora do clã presidencial.

O que ele disse
“Tomei conhecimento que 

uma obra de uma pessoa conhe-
cida, o Luciano Hang, estava fa-
zendo mais uma loja, e apareceu 
um pedaço de azulejo nas escava-
ções. Chegou o Iphan e interditou 
a obra. Liguei para o ministro da 
pasta e [perguntei]: que trem é 
esse? Porque não sou inteligente 
como meus ministros. O que é 
Iphan, com PH? Explicaram para 
mim, tomei conhecimento, ripei 
todo mundo do Iphan. Botei ou-
tro cara lá”.
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Uma operação defl agrada 
pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), Polícia Civil e 

Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MP-RN) investiga uma sé-
rie de irregularidades na Prefeitura 
de Passa e Fica, nesta quinta-feira, 
16. Foram cumpridos, na Operação 
Ilicitação, 16 mandados de busca e 
apreensão nos municípios de Natal, 
Parnamirim e Passa e Fica.

Segundo as investigações, há 
suspeita de corrupção na contra-
tação de empresas de transporte 
escolar e na execução de pavi-
mentação e drenagem de ruas. Os 
valores envolvidos, entre recursos 
federais, estaduais e municipais, 
superam R$ 2,6 milhões. O prejuízo 
potencial é de aproximadamente 
R$ 1 milhão.

Conforme as investigações, o 
serviço de transporte de alunos 

havia sido superfaturado e subcon-
tratado integral e ilegalmente. Já as 
obras teriam sido executadas com 
pessoal e maquinários fornecidos 
pela própria Prefeitura de Passa e 
Fica, o nome das empresas cons-
tava nos contratos somente para 
dar aparência de regularidade às 
contratações.

“Os fatos apurados pela for-
ça-tarefa demonstraram que, na 
execução de convênios federais e 
estaduais, notadamente em pavi-
mentações de ruas localizadas no 
município, bem como na constru-
ção do Terminal Turístico do Alto 
da Timbaúba, foram perpetradas 
diversas irregularidades, tais co-
mo: direcionamento em licitações, 
fraudes na execução dos contratos, 
sobrepreços nos quantitativos rea-
lizados e a subcontratação integral 
dos serviços licitados”, comentou a 
CGU.

Também foi confi rmado que o 
governo municipal cometeu irre-
gularidades nos contratos de um 
loteamento com o objetivo de valo-
rizar empreendimentos de pessoas 
ligadas à prefeitura.

A reportagem entrou em con-
tato com a prefeitura da cidade de 
Passa e Fica e aguarda o posiciona-
mento ofi cial.

CGU e MP-RN investigam 
desvios de dinheiro 
público em Passa e Fica

Um, dois, um dois
Não ao mesmo tempo, mas 

quase, em que o general Heleno 
era gravado, o coronel da reserva e 
assessor do GSI, Adriano de Souza 
Azevedo, subalterno do general, 
valorizava as instituições militares 

ao palestrar sobre a experiência 
que teve no Haiti.  Realmente, um 
momento muito apropriado para 
dizer que saiu dos quartéis para 
garantir a liberdade do povo com 
sua eterna vigilância. E dá-lhe fl e-
xão: um dos, um, dois...

INVESTIGAÇÕES | Prejuízo 
aos cofres públicos é 
de aproximadamente 
R$ 1 milhão, segundo 
investigação da CGU, 
Polícia Civil e Ministério 
Público

CGU/DIVULGAÇÃO

Operação Ilicitação cumpre 16 mandados de busca e apreensão
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A CPI da Covid-19 na Assem-
bleia Legislativa indiciou a 
governadora do Rio Grande 

do Norte, Fátima Bezerra (PT), pela 
transferência de recursos públicos 
ao Consórcio Nordeste sem prévia 
existência de contrato de rateio, na 
compra malsucedida de 300 respi-
radores, que nunca foram entregues 
aos estados e que gerou prejuízo de 
R$ 5 milhões ao RN. A comissão in-
diciou ainda o governador da Bahia, 
Rui Costa (PT), o secretário executivo 
do Consórcio, Carlos Gabas, o prefei-
to de Araraquara Edinho Silva (PT), o 
secretário de Saúde Cipriano Maia, 
além de empresários e servidores 
públicos.

Segundo o presidente da CPI, de-
putado Kelps Lima (SDD), “cumpre 
destacar que a improbidade admi-
nistrativa em discussão decorre do 
fato de, além do efetivo prejuízo ao 
erário, também da consciência dos 
servidores públicos de que as orde-
nações de dispensas, se deu mesmo 

sem a existência do contrato de ra-
teio, que ao meu ver, denota dolo, de 
se omitir em relação a exigência legal 
indispensável ao ato administrativo 
investigado”, explicou.

O deputado assegurou que é al-
tamente improvável que a decisão 
de transferência de recursos para o 
Consórcio Nordeste fosse feito sem 
a autorização expressa da governa-
dora. Em depoimento, o secretário 
Cipriano Maia afi rmou que a decisão 
do repasse do valor foi exclusivamen-
te dele, diante do prazo de 12 horas 
para o pagamento, que foi dado.

 “Não considero crível a narrativa 
apresentada pelo Cipriano, porque 
nesse caso, não se tratava da aqui-
sição corriqueira ou ainda iniciada 
pela Sesap. Mas, sim, formulação 
deliberada no âmbito do Consórcio 
Nordeste cuja representação no RN é 
feita pela governadora Maria de Fáti-
ma Bezerra”, destacou.

A contratação se iniciou a partir 
do ofício assinado pelo secretário-
-executivo do Consórcio, Carlos Ga-
bas, pelo qual solicitou aos estados, 
em um prazo máximo de 12 horas, a 
transferência dos valores correspon-
dentes à aquisição de 30 ventiladores 
pulmonares, por R$ 164.917,86 cada, 
totalizando R$ 4.947.535,80 para ca-
da Estado.

“Ainda que tenha relatado fazer 
parte de um grupo no WhatsApp 
que reúne os secretários de saúde do 
Nordeste, e que só soube dessa con-
tratação por meio desse mecanismo, 
não é razoável acreditar que, a partir 

dos parâmetros de conhecimento de 
uma pessoa comum, que o senhor 
Cipriano Maia, decidiu ordenar 
despesas de R$ 5 milhões de reais, 
sem contrato de rateio, contrato de 
programa, declaração de adequação 
orçamentária, motivados por con-
versas de aplicativo com gestores de 
outros Estados”, afi rmou Kelps.

Os respiradores não foram entre-
gues e o dinheiro não foi devolvido. 
Durante as oitivas, depoentes con-
fi rmaram que receberam valores e, 
também em depoimento, um enge-
nheiro disse que o equipamento que 
seria produzido no Brasil custaria R$ 
15 mil, valor quase 11 vezes menor 
que o cobrado pela Hempcare e pago 
pelos estados do Nordeste.

Inicialmente, o relatório do 
deputado Francisco, sugeriu o in-
diciamento de quatro pessoas por 
estelionato: Cristiana Prestes Taddeo 
e Luiz Henrique Ramos Jovino, da 
Hempcare, e os empresários Paulo de 

Tarso Carlos, da Biogeoenergy, e Cle-
ber Isaac Ferraz Soares. Contudo, na 
sessão desta quinta-feira, os deputa-
dos Gustavo Carvalho (PSDB), Getú-
lio Rêgo (DEM) e o presidente da CPI, 
Kelps Lima (SDD), apresentaram 
voto parcialmente divergente, que foi 
aprovado e acrescido ao relatório.

Durante a sessão, os deputados 
Francisco do PT e George Soares 
(PL), reprovaram o indiciamento da 
governadora e de Cipriano e disse-
ram que as acusações feitas por Kelps 
são genéricas e que a história haverá 
de provar quem está com a verdade. 

Governo nega irregularidades 
e alega viés eleitoreiro

Em coletiva na noite desta quar-
ta-feira 16, o controlador-geral do RN, 
Pedro Neto; o procurador-geral Luiz 
Marinho; o chefe da Casa Civil, Rai-
mundo Alves e o secretário de Plane-
jamento, Aldemir Freire, negaram que 
a governadora Fátima Bezerra (PT) e 

os demais servidores do governo te-
nham cometido qualquer crime.

Questionado sobre o que pode 
acontecer aos indiciados por Kelps, 
o controlador-geral Pedro Neto disse 
que o relatório acabaria na lata do 
lixo. “Não há qualquer indício de que 
a governadora, e demais indiciados 
pelos deputados de oposição - Kelps 
Lima (SDD), Gustavo Carvalho (PS-
DB) e Getúlio Rêgo (DEM) - comete-
ram improbidade administrativa ou 
qualquer outro crime. Acredito que 
quando este relatório chegar a um 
promotor, ele jogará na lata do lixo”, 
disse Pedro.

Com relação à compra malsuce-
dida dos respiradores pelo Consórcio 
Nordeste junto a Hempcare, o procu-
rador-geral do Estado disse que o Rio 
Grande do Norte foi o único estado 
a entrar com uma ação civil pública 
para reaver o erário. “O RN está ativo 
na busca de reaver os recursos. Está 
sendo uma luta árdua. Não podemos 
falar detalhes porque o processo tra-
mita em segredo de justiça”, comen-
tou Luiz Marinho.

O chefe da Casa Civil explicou co-
mo foi criado o Consórcio Nordeste, 
inclusive, segundo Raimundo Alves, 
foi aprovado pelos deputados Kelps, 
Gustavo e Getúlio. “O relatório é elei-
toreiro. A CPI teve um viés político 
para tirar do ostracismo um depu-
tado que estava apagado. Este tipo 
de relatório vai para uma gaveta ou 
arquivo morto de qualquer órgão de 
controle deste Estado”, argumentou 
o chefe da Casa Civil.

CPI da Covid-19 indicia Fátima e governo 
rebate: “relatório irá para arquivo morto”
DIVERGÊNCIAS  | Kelps Lima 
indicia a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, na Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
da Covid-19 na Assembleia 
Legislativa do Estado

Governadora teria autorizado transferência de recursos públicos ao Consórcio Nordeste

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Ratinho deu munição a Natália Bonavides, 
após sugerir metralhar deputada do PT

O extremismo do apre-
sentador Ratinho, durante 
seu programa de rádio essa 
semana, conseguiu holo-
fotes negativos. Ele tentou 
fazer críticas à deputada 
federal Natália Bonavides 
(PT), após ela apresentar 
um projeto de Lei que acaba 
com os termos “marido e 
mulher” em celebrações de 
casamento. “A gente tinha 
que eliminar esses loucos. 
Não dá para pegar uma metralhadora?”, disse.

O apresentador acabou ajudando a alimentar a base de 
Natália Bonavides e vitimá-la.  “Incitar homicídio é crime! 
Ele coloca a minha vida e minha integridade física em ris-
co. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu 

marido.”, escreveu Natália, 
que agora aproveita o ma-
chismo de Ratinho para se 
fortalecer junto com quem 
pensa como ela.

Em 2022, Natália é 
candidata à reeleição e só 
vai precisar de uma parte 
dos votos. A deputada já 
acionou a Procuradoria 
da Mulher na Câmara dos 
Deputados, órgão que 
representa judicialmen-

te deputadas vítimas de violência e discriminação. Para 
a esquerda, a declaração foi absurda e criminosa porque 
incitou violência contra uma deputada mulher e fi liada ao 
PT. Isso vai ser apurado e investigado, garantiu uma fonte 
ligada à parlamentar. 

Operação Ilicitação
A quinta-feira começou tu-

multuada no Agreste Potiguar. 
16 mandados de busca e apre-
ensão em Natal, Parnamirim e 
Passa e Fica, cidade adminis-
trada pelo prefeito Flaviano 
Lisboa (PDT), fi lho do ex-pre-
feito Pepeu. Foram nove audi-
tores da CGU, de 70 policiais 
civis, de três promotores do 
MP/RN e de 40 servidores do 
GAECO/MPRN. O foco eram 
irregularidades da Prefeitura 
de Passa e Fica em contratos 
de empresas para realização 
do transporte escolar e na 
execução de pavimentação e 
drenagem de diversas ruas da 
cidade.

Torcida
Dos Estados Unidos, on-

de passa dias com a família, 
o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves também está na torci-

da para a desistência de Ciro 
Gomes, como pré-candidato 
à presidência pelo PDT. Após 
a batida da PF na casa de Ciro 
Gomes, boa parte da bancada 
prefere que o PDT não tenha 
candidato para sobrar verbas 
de campanha do fundo parti-
dário, os candidatos à Câma-
ra dos Deputados. 

Fake News
O Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) aprovou, por unani-
midade, a minuta da resolução 
que normatiza a propaganda 
eleitoral nas eleições de 2022. 
Entre outros pontos, o texto 
aprovado veda a divulgação 
de “fatos sabidamente inverí-
dicos ou gravemente descon-
textualizados” que atinjam a 
integridade do processo elei-
toral, incluindo processos de 
votação, apuração e totaliza-
ção de votos.
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O Governo do Estado lançou 
nesta quarta-feira 15, o sis-
tema de Registro Biométrico 

do Instituto Técnico e Científi co de 
Perícia (Itep). O novo sistema vai 
permitir, a partir do próximo dia 
20, a emissão da nova carteira de 
identidade contendo o número da 
CNH, Cartão SUS, Tipo Sanguíneo, 
Carteira de Trabalho, CPF, Título 
de Eleitor, Identidade Profi ssional, 
entre outros, em um só documento.

O novo modelo da carteira de 
identidade é baseado no Decreto 
9.278 de 05 de fevereiro de 2018 que 
estabelece o formato único e que de-
ve ser seguido por todos os estados 
da federação. As carteiras de identi-
dades emitidas no sistema anterior 
continuarão válidas, não sendo ne-
cessário correria para emitir a nova 
identidade. O investimento é de 

mais de R$ 20 milhões com recursos 
do projeto Governo Cidadão e do 
Itep.

“Em um só documento vamos 
ter acesso a vários outros, incluin-
do CPF, Cartão Sus, Carteira de 
Trabalho e título de eleitor. Isso 
traz efi ciência, segurança e cida-
dania. O Governo investiu mais de 
R$ 20 milhões e vai levar este servi-
ço a todas as Centrais do Cidadão 
e a todos os municípios através de 
convênio com a Federação das Câ-
maras Municipais no RN”, afi rmou 
a governadora Fátima Bezerra, no 
ato do lançamento nas instalações 
do Itep no bairro da Ribeira em 
Natal. 

Além do benefício assegurado à 
população em geral, a Governadora 
registrou que em apenas três anos 
da atual gestão foi realizado concur-
so público para novos servidores do 
ITEP, valorização profi ssional com 
a reestruturação das carreiras, pla-
no de cargos e salários, e defi nida a 
construção da nova sede do órgão 
em Natal.

“Temos hoje muitos motivos 

para celebrar. Avançamos com 
modernidade e tecnologia levando 
serviços com qualidade e efi ciência 
a todo o RN e adotando ações que 
promovem o respeito e a valoriza-
ção profi ssional”, reforçou Fátima 
Bezerra, acompanhada do vice-go-
vernador Antenor Roberto.

Diretor-geral do ITEP, Marcos 
Brandão informou que hoje o órgão 
emite 30 mil identidades por mês 
e com “o novo sistema biométrico 
este volume irá duplicar. Vamos am-
pliar signifi cativamente o acesso ao 
documento mais básico e garantir 
cidadania. Isso vai benefi ciar espe-
cialmente a população mais carente 
em todos os municípios do Estado”, 
declarou.

O secretário de Estado de Pro-
jetos, Metas de Governo e Relações 
Institucionais, também coordena-
dor do Programa Governo Cidadão, 
Fernando Mineiro, informou que, 
com recursos do empréstimo junto 
ao Banco Mundial, está sendo pro-
videnciada a compra de 200 kits de 
equipamentos para o atendimen-
to do ITEP nos 167 municípios. 

São computadores, leitores óticos, 
impressoras que irão permitir o 
atendimento local, evitando que 
as pessoas tenham que sair da sua 
cidade para ter acesso à carteira de 
identidade.

A nova identidade virá com um 
QR Code que será utilizado em apli-
cativo para Android e IOS permitin-
do ao cidadão ter o RG em formato 
digital. Como principal elemento 
de segurança, a biometria utilizará 
o Sistema Automatizado de Iden-
tifi cação Biométrica (ABIS), uma 
das mais modernas plataformas de 
identifi cação humana do país.

Por ser mais segura, a emissão 
da nova identidade passará por 
processo rígido de conferência pelo 
próprio Itep. Por isso, ela não será 
entregue no mesmo dia. “Vamos co-
meçar a trabalhar com prazo cerca 
de 15 dias para a entrega”, disse Mar-
cos Brandão.

Interiorização
A instalação de unidades do 

ITEP em todos os municípios será 
possível através de convênios com 

as prefeituras e com a Federação 
das Câmaras Municipais no RN. O 
presidente da Câmara Municipal de 
Natal e da Federação das Câmaras 
Municipais, vereador Paulinho Frei-
re confi rmou a ampliação do con-
vênio existente. “Vamos continuar 
com nossa parceria com o objetivo 
de chegar aos 167 municípios do 
Estado”, afi rmou, e, se dirigindo à 
governadora Fátima Bezerra, acres-
centou: “a senhora faz um gol de pla-
ca, por que este projeto da carteira 
de identidade biométrica traz cida-
dania ao nosso povo”.

Também acompanharam a Go-
vernadora os secretários de Estado 
Júlia Arruda (SEMJIDH), Francisco 
Araújo (SESED), Pedro Florêncio 
(SEAP), secretaria adjunta do Gabi-
nete Civil, Socorro Batista, adjunta 
da SEAP, Ivanilma Carla, delegada-
-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia 
Saraiva, representantes da deputa-
da federal Natália Bonavides e do 
deputado estadual Francisco Me-
deiros, diretores dos sindicatos dos 
servidores e dos peritos criminais do 
ITEP e servidores do órgão.

Governo implanta sistema biométrico para 
emissão de novas carteiras de identidade 
AVANÇO | Documento passará 
a ter várias informações 
como CNH, Cartão do SUS, 
CTPS e Título de Eleitor

investimento é de mais de R$ 20 
milhões com recursos do projeto 

Governo Cidadão e do Itep
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Ao analisar a pesquisa sobre o 
Plano Diretor de Natal (PDN), 
divulgada pela Fiern, o cien-

tista político e professor doutor da 
UFRN, Antônio Spineli, destacou 
que a maior parte da população da 
cidade desconhece o PDN, e que este 
dado é preocupante. Ele atribuiu essa 
falta de conhecimento à Prefeitura e à 
Câmara de Vereadores de Natal. Para 
Spineli, faltou ampliar o debate em 
torno de um instrumento importante 
para o ordenamento urbano do mu-
nicípio.

“A pesquisa foi uma boa amostra 
com a população de Natal. E o prin-
cipal ponto que o estudo revela é algo 
que a gente conhece, mas quando é 
evidenciado por uma pesquisa, tem-
-se mais força, que é o desconheci-
mento que a população tem acerca 
do Plano Diretor”, pontuou.

E indagou: “o que é que isso 
revela? Isso revela que nem a Pre-
feitura, e nem a Câmara de Verea-
dores tiveram interesse de levar essa 
discussão à população. Então, custa 
crer porque tanto os vereadores de 
situação, quanto, principalmente, os 
de oposição, que têm críticas muito 
contundentes ao Plano, deveriam ter 
se esforçado para levar pra levar essa 
discussão à população”.

Spineli esclareceu que as institui-
ções municipais disponibilizam de 
meios para promover a divulgação 
do PDN. “A Câmara, como instituição, 
a Prefeitura como instituição têm 
muitos meios de fazer divulgação. 
Estas instituições dispõem de muitos 
mecanismos para se fazer com que 
a população tivesse acesso ao Plano, 
poderiam promover reuniões em 
associação de moradores, clubes de 
mães e outras entidades, debatendo 
todos os pontos e colhendo sugestões 
que pudessem ser agregadas ao pro-
jeto”, ressaltou.

O cientista político denunciou 
que os especialistas não foram ouvi-
dos. “Não houve debate aberto com 
direito ao contraditório, ouvindo 
especialista com opiniões favoráveis 
e contrárias, para que a população 
pudesse ser esclarecida, pudesse 
exercer alguma pressão sobre a Câ-
mara. Após tantos anos, temos um 
Plano Diretor que não foi debatido, 
não ouviu a população, não ouviu os 
especialistas. Então, é algo que com-
promete o desenvolvimento, visão 
de desenvolvimento que deve trazer 
bem estar para o povo de Natal, e não 
apenas lucro imediato para setor pri-
vado e ganhos eleitorais para classe 
política”, frisou.

Falso desenvolvimento
 Antônio Spineli criticou a vertica-

lização, chamando de falso desenvol-
vimento, e frisou que está no Plano a 
liberação de construção de prédios de 
até 30 metros na região da Redinha, 
sem sequer discutir com a população 
do local.

Ele chamou a atenção, dizendo 
que a construção de prédios atinge 
todo o litoral de Natal.  “Interessan-

te destacar os que são diretamente 
interessados nestas construções 
são justamente as pessoas que não 
residem nos bairros envolvidos”.

E acrescentou: “Essa proposta de 
aumentar o gabarito dos prédios não 
se resume à Redinha, atinge outros 
bairros, outras áreas do nosso litoral. 
E os efeitos são muito sérios, vai com-
prometer a paisagem, a circulação do 
ar e, sobretudo, provocar um adensa-
mento populacional nesses bairros, 
nessas regiões, nas áreas litorâneas 
para qual não há uma infraestrutura 
que possa dar conta. Isso vai gerar sé-
rios problemas de ofertas de serviços 
básicos”.

Com relação à expectativa positi-
va de parte da população em relação 
à verticalização da cidade, Spineli 
afi rmou que é a ilusão de que o pro-
gresso virá. “Isto só vai benefi ciar o 
capital especulativo imobiliário. Esta 
parcela da população está compran-
do a ilusão, pois a qualidade de vida 
delas não vai aumentar. Os aluguéis 

vão aumentar com a valorização que 
vai ser trazida com a construção de 
prédios, os preços dos imóveis vão 
aumentar e, consequentemente, 
fi nanciar um imóvel vai sair caro. 
Serviços essenciais vão ser afetados. 
Apenas, pequena parte sai ganhando, 
ou seja, ganham os especuladores 
imobiliários nacionais e internacio-
nais”, comentou, argumentando que 
em Natal existem investidores inter-
nacionais interessados em explorar 
imóveis.

Para Spineli, a Prefeitura da Ca-
pital e os governos estadual e federal 
- que são os entes envolvidos em ofer-
tar políticas públicas, e equipamentos 
sociais e de infraestrutura - não vão 
ter condições de num prazo razoável 
atender a demanda do crescimento 
desenfreado.

“Vai haver uma demanda que 
vai ser reprimida. Não vai resultar 
em bem estar para a população, pelo 
contrário, pode se falar aí em mal es-
tar.  Outra consequência quando há 

este tipo de ação, quando se promove 
uma forma de urbanização intensiva 
e não devidamente planejada, a ten-
dência é haver aumento nos aluguéis 
e dispensas de imóveis nessa região”.

População carente 
migrará para periferia

O professor destacou que o em-
presariado que apoia o Plano Diretor 
do jeito que está, pensa apenas no 
lucro imediato. “Isso não é desenvol-
vimento. Desenvolvimento é pensar 
a longo prazo. Não há uma visão 
estratégica que se preocupe com o 
bem estar da população, sobretudo, 
a população mais pobre. O plane-
jamento a longo prazo contempla 
infraestrutura e bem estar da po-
pulação”, ressaltou Antônio Spineli, 
citando como exemplo Montevidéu, 
no Uruguai, uma cidade horizontal 
latino-americana, que é exemplo de 
desenvolvimento e de qualidade de 
vida para a população.

Por fi m, o professor denunciou 
que, com a verticalização, a popula-
ção mais pobre vai migrar para as pe-
riferias. “Os pobres vão ser varridos, 
banidos, enxotados para a periferia 
precária, sem ofertas de serviços de 
educação, de saúde, de água potá-
vel, de eletricidade, de saneamento 
básico, e, sobretudo, de transporte 
público. São pessoas que vão gastar 
grande parte de seu dia, de suas vidas 
se deslocando de suas casas para seus 
trabalhos, enfrentado problema de 
transporte público, e isso prejudica a 
qualidade de vida”, concluiu, dizendo 
que a PDN não contempla sequer 
melhorias de mobilidade urbana. 

Cientista político diz que a população 
desconhece o Plano Diretor de Natal
ATRATIVO | Antônio Spineli 
atribuiu esta falta de 
conhecimento à Prefeitura e 
à Câmara de Vereadores e 
defende que verticalização 
aumentará periferias

Verticalização gera falsa expectativa de progresso e só benefi cia setor imobiliário

O projeto de revisão do Plano 
Diretor de Natal foi rejeitado 
pela Comissão de Defesa dos 

Direitos Humanos, Proteção das 
Mulheres, dos Idosos, Trabalho e 
Igualdade da Câmara Municipal de 
Natal, nesta quinta-feira (16), após o 
parecer da presidente da Comissão, 
a vereadora Divaneide Basílio (PT), 
contrário à minuta do PDN que tra-
mita na Casa. Essa foi a única delibe-
ração negativa que o texto recebeu 
na tramitação pelo legislativo da 
capital potiguar.

Segundo Divaneide, o projeto 
apresenta potenciais violações e 

riscos aos direitos humanos da po-
pulação natalense. “Nosso parecer 
foi desfavorável e percebemos que 
contraria direitos, retira possibilida-
de de proteção de áreas especiais, de 
pessoas, desde o direito à paisagem, 
ao trabalho, à moradia. A minuta 
que chega à Casa não poderia ser 
aprovada no âmbito dos direitos hu-
manos”, argumentou.

Conforme o relatório, pelo acrés-
cimo de artigos e mudanças em 
textos já consolidados, trata-se de 
uma completa reformulação do Pla-
no Diretor, não de um processo de 
revisão. “Foram acrescentados 140 

novos artigos, expandindo o PDN de 
121 para 261 artigos. Dessa maneira, 
avalia-se que o Regime de Urgência 
solicitado pela Prefeitura do Natal é 
inadequado e impossibilita a com-
preensão sobre todas as mudanças 
no tempo disponível, apesar do es-
forço participativo empreendido”.

O voto da presidente da Co-
missão foi seguido pelo vereador 
Pedro Gorki (PCdoB), que destacou 
se tratar de uma rejeição à minuta 
que chegou à Câmara, tanto que 
os vereadores estão apresentando 
emendas para corrigir o que julgam 
necessário.

“O robusto parecer da relatora 
apontou que a minuta que chegou 
em regime de urgência é insufi cien-
te para a garantia dos direitos da 
pessoa humana. Analisando o méri-
to desta comissão, não poderíamos 
votar contra esse parecer”, explicou.

A vereadora Brisa Bracchi (PT) 
pontuou que está reiterando seu 
voto dado na Comissão de Planeja-
mento e explicou que o voto é para 
que as comunidades possam se 
manter e as pessoas tenham direito 
à cidade.

“Estou reafi rmando a mesma 
compreensão porque o projeto não 

traz garantias e retira o direito das 
pessoas mais vulneráveis terem 
acesso à saneamento, à moradia, à 
mobilidade porque o que se prevê é 
a expulsão dos mais pobres das áre-
as onde moram e trabalham para as 
margens da cidade ou para municí-
pios vizinhos”, destacou.

A revisão do Plano Diretor segue 
para análise fi nal da Comissão Espe-
cial de Estudos do Plano Diretor e os 
vereadores devem apresentar emen-
das até esta próxima sexta-feira 17. 
A previsão é de que a votação em 
plenário seja concluída até o próxi-
mo dia 23.

Comissão de Direitos Humanos dá parecer 
contrário à revisão do Plano Diretor de Natal

CÂMARA DE NATAL
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“A executiva nacional do Psol se 
reuniu e aprovou a discussão sobre 
a possibilidade de federação com a 
Rede e o PCdoB, mas ainda não é 
defi nitivo. Foi votada a abertura do 
diálogo e esses partidos seriam as 
nossas possibilidades”, afi rmou o 
presidente do diretório estadual do 
Psol, Danniel Morais, sobre a apro-
vação do processo de negociações 
e conversas para se unirem à fede-
ração aos dois partidos de esquerda. 
No entanto, seguirão o que o diretó-
rio nacional decidir.

Segundo Danniel, “a Rede é um 
partido que, aqui no Estado, não está 
com direção organizada ou não está 
organizada politicamente no campo 
da esquerda, não temos visto a Rede 
dentro desses espaços. Já o PCdoB é 
um partido que, hoje, compõe o go-
verno Fátima Bezerra, e nós do Psol, 
apesar de termos um diálogo ideoló-
gico com o PCdoB, temos a resolução 
de não participar do governo petista. 
Temos esse limitador, que, quando 
vier a discussão da nacional para o 
local, pode ser que tenhamos um no-
vo cenário no RN, porque a política 
muda rapidamente”, declarou.

Por se tratar de uma negociação 

nacional, o presidente do diretório 
estadual do Psol disse que ainda não 
teve como participar das conversas, 
“mas, esses espaços de diálogo com 
as direções estaduais só irão acon-
tecer na medida em que esses fatos 
avancem na nacional. Dessa forma, 
nós teremos as participações das 
conversas estaduais, para podermos 
considerar esse processo da criação 
da federação”, destacou.

Danniel disse que “pelo que nos 
chegou no diretório estadual, é uma 
discussão que vai se iniciar e deve 
ser concluída por volta de março 
do ano que vem, tendo em vista que 
devemos considerar os aspectos lo-
cais”, informou.

Segundo o ex-deputado Sandro 
Pimentel (Psol), “o objetivo da fede-
ração é tentar garantir que os par-
tidos ditos menores não caiam na 
marginalidade, caso não ultrapas-
sem a cláusula de barreira que será 
de 11 deputados federais eleitos”, 
explicou.

Para Sandro Pimentel, “como 
os partidos são nacionais, essas 
discussões são nacionalizadas, cla-
ro, ouvindo as direções e bases nos 
Estados. Nós decidimos conversar, 
mas até que surja qualquer decisão 
sobre federação ainda vai demorar 
um pouco”, enfatizou.

Analisando os estados 
A porta-voz nacional da Rede, ex-

-senadora Heloísa Helena, em entre-
vista exclusiva ao jornal AGORA RN, 
nesta quinta-feira 16, afi rmou que, 
“estamos conversamos com PDT, 
PSB, PV, Cidadania, PCdoB, entre-
tanto (até agora) o número menor de 
problemas nos estados seria federa-
ção apenas com o Psol”. E continuou, 
“estamos analisando cada um dos es-

tados para 2022 e para 2024, questões 
relevantes demais que nos obrigam a 
ter muita cautela”.

Segundo Heloísa Helena, “quere-
mos decidir até fi nal de janeiro, pois 
se não fi carmos na Federação va-
mos fazer o combate de superação 
da Cláusula de Barreira com chapa 
própria, como já vínhamos nos pre-
parando”, explicou.

Heloísa Helena disse ainda que, 
“já temos o quadro político de to-
dos Estados, portanto o debate será 
feito pelas direções nacionais dos 
partidos, ouvindo os Estados, como 
já estamos fazendo há vários meses. 
Se em janeiro identifi carmos muitos 
problemas, seguiremos sem Federa-
ção”, fi nalizou.

Necessidade histórica  
O presidente do PCdoB no Rio 

Grande do Norte, Divanilton Perei-

ra, explicou que, “os objetivos na-
cionais da sigla priorizam a forma-
ção de uma frente ampla orgânica 
e inorgânica contra o presidente 
Jair Bolsonaro e ampliar nossa re-
presentação no Congresso Nacio-
nal. Aqui no RN, nós já aprovamos 
o apoio à reeleição da governadora 
Fátima Bezerra e do seu vice, An-
tenor Roberto. É uma necessidade 
histórica que se impõe”.

O PCdoB no Estado acredita que 
uma federação poderá criar aos de-
mais integrantes regionais melhores 
condições de competitividade elei-
toral de nominatas, além de criar 
um núcleo partidário capaz de dar 
maior estabilidade à governabilida-
de e às execuções programáticas do 
governo Fátima Bezerra e Antenor 
Roberto.

Segundo Divanilton Pereira, “o 
PCdoB Potiguar já opinou e defende 

que constituamos uma Federação 
Partidária mais ampla, que inclua 
além do Psol e a Rede, o PSB e o PT. 
Os diálogos estão em curso”, disse.

Para o vereador de Natal, Pedro 
Gorki (PCdoB), “o partido muito 
acertadamente, vem tecendo a fe-
deração com os fi os da unidade. O 
Comitê Central do Partido, que eu 
faço parte enquanto membro mais 
jovem, defi niu pela celeridade da 
construção de uma federação que 
contribua para a derrota do projeto 
anti-povo em curso, para o fortaleci-
mento do PCdoB em seu centenário 
e para a conquista de um governo de 
amplas e avançadas forças políticas, 
que reconstrua a democracia e a 
nação brasileira a partir de um Pro-
jeto Nacional de Desenvolvimento”, 
fi nalizou.

Regulação das federações
Por unanimidade, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) decidiu 
regulamentar o instrumento das 
federações partidárias. A proposta 
confere às federações personalidade 
jurídica distinta dos partidos que a 
compuserem e garante que as cotas 
de gênero sejam observadas.

A união de partidos em federa-
ções foi instituída pelo Congresso 
na reforma eleitoral de 2021 e possi-
bilitará fusões e incorporações de le-
gendas que não tenham conseguido 
cumprir a cláusula de desempenho, 
estabelecida no artigo 17 da Consti-
tuição Federal, e que será aplicada 
no pleito de 2022.

Assim, legendas menores con-
seguirão sobreviver, desde que con-
sigam se unir com outras maiores. 
Para isso, precisarão seguir algumas 
regras, como ter uma atuação con-
junta por quatro anos.

Psol aprova início de conversas com 
Rede e PCdoB para avaliar federação
ATRATIVO | Os partidos 
Psol, PCdoB e Rede 
Sustentabilidade estão 
dialogando sobre a 
possibilidade de criar uma 
federação para montar as 
nominatas nas eleições de 
2022

Diálogos com estados só acontecerão à medida que fatos avancem na nacional
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O ex-ministro e ex-deputado 
Henrique Alves (MDB) ainda não 
defi niu o seu futuro político eleito-
ral. Seu discurso está totalmente 
voltado para o momento vivido pelo 
povo brasileiro. “Não é momento de 
pensar em eleição. Estamos vivendo 
um momento crítico, com alto índice 
de desemprego, o povo sem acesso à 
saúde, infl ação, carestia, famílias que 
perderam seus parentes. O eleitor 
não quer saber sobre candidaturas. 
Estamos atravessando uma pande-
mia. É preciso pensar no povo que 
sofre”, declarou, em entrevista à 98 
FM, nesta quinta-feira 16.

Em relação a uma possível alian-

ça entre o PT e o MDB no Rio Grande 
do Norte, Henrique Alves desconver-
sou e não respondeu nitidamente, 
limitou-se a dizer que respeita e 
elogia a postura da governadora Fá-
tima Bezerra (PT), comentando que 
ela irá surpreender. “Eu tenho falado 
com Raimundo (Casa Civil e que co-
ordena o núcleo político do governo) 
coisas pontuais, não sobre política 
partidária. Este assunto fi ca para o 
próximo ano”. 

Sobre seu relacionamento com 
o ex-senador Garibaldi Alves(MDB), 
disse, “tenho um respeito enorme por 
Garibaldi. Não há confl itos entre a 
gente. Garibaldi é um homem respei-
tado em todo RN. Agora, não tenho 
conversado com ele sobre questões 
política”, disse, comentando que vo-

taria sim tanto em Garibaldi quanto 
em Walter Alves. Com tais declara-
ções fi cou nítido que o ex-deputado 
não quis detalhar a convivência entre 
ele e o deputado federal Walter Alves.

Henrique Alves parece que está 
bem entrosado com o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, pois atestou que o 
prefeito natalense não concorrerá ao 
governo do Estado porque está volta-
do para os interesses de Natal.

“Álvaro não será candidato, ele es-
tá envolvido com o desenvolvimento 
de Natal. Tem uma série de ações 
para ele se preocupar, como as ques-
tões de Ponta Negra, e da Redinha, o 
Hospital Geral de Natal. Acredito que 
deva terminar o seu mandato à fren-
te da Prefeitura”, comentou.

 O ex-deputado federal afi rmou 

que o presidente Jair Bolsonaro (PL), 
“está sendo o que sempre foi” quando 
era deputado federal: “impulsivo e 
intempestivo”. Ele lembrou o tempo 
em que atuou no Congresso Nacional 
junto ao mandatário e disse que o go-
verno federal, pelo comportamento 
de Bolsonaro, é o que vem à cabeça 
deste. “Ele não constrói. Tem essa 
grande difi culdade”, afi rmou.  

Em relação à disputa nacional, o 
ex-deputado declarou voto à senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), argumen-
tando que vai seguir todas as orienta-
ções de seu partido. Ele ainda elogiou 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) e disse que nutre um respeito 
enorme pelo mesmo. E caso fosse ne-
cessário, votaria em Lula sem qualquer 
receio. “Sei o que ele sofreu”, disse.

Sofrimento na prisão
Na avaliação dele, a prisão foi 

uma “armação” do então procura-
dor-geral da República, Rodrigo Ja-
not, diante da expectativa de não ser 
conduzido ao cargo pelo então pre-
sidente Michel Temer (MDB), amigo 
de Henrique. “Janot queria continuar 
procurador e sabia que Temer não 
reconduziria. Ele já sabia disso. Isso 
foi uma armação de Janot”, destacou.

E reclamou que, na prisão, “nem 
água quente tinha no banheiro. Uma 
água fria no chuveiro, para se ter uma 
ideia do que eu sofri”. O ex-ministro 
passou 11 meses na cadeia, em Natal, 
entre 2017 e 2018, por ordem da Jus-
tiça Federal, no âmbito da Operação 
Manus.

Henrique Alves ainda não definiu seu futuro político
INDECISO
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Vitória com unanimidade
Competente amigo, irmão, presidente da FECAM e da Câmara Municipal 

de Natal, vereador Paulinho Freire, com quem tive a alegria de trabalhar por 16 
anos como vereador ao seu lado, sob seu comando,  ontem foi reconduzido a 
presidencia do legislativo municipal por 27 votos a 1, considero que foram 28, 
pois mesmo não sendo Vereador, na hora da votação estava rezando com meu 
fi lho especial pedindo a Deus a vitoria merecida de Paulinho, são 04 anos que 
o povo de Natal vai acompanhar o seus trabalhos e demais colegas, com meu 
apoio para credencia-lo a ser o sucessor de Alvaro Dias na Prefeitura de Natal 
em 2024. Deus no comando!!!

DIVULGAÇÃO

Luiz Almir

Seca
Este periodo sem chuvas no Nordeste, o RN 

tem 60 cidades com difi culdades de agua até para 
banho, o Presidente Bolsonaro liberou recursos 
através do Ministro Rogerio Marinho, para constru-
ção de centenas poços tubulares e promete visitar 
o Estado até fi nal de janeiro na chegada do Rio São 
Francisco, uma espera de 100 anos que vai se tornar 
realidade.

Pagamento
Governo do Estado, começou a pagar a quem 

ganhar até R$ 4 mil, desde ontem 30% para quem 
ganha acima deste valor e o restante no proximo dia 
23, o 13º para quem ganha até R$ 4,5 até o dia 23 e os 
demais até dia 04 de Janeiro, todos os pensionistas, 
ativos, inativos pagos!

Blitz
Começa hoje, um fi nal de 

semana que se aproxima do 
Natal, estive com o Secretario 
de Segurança Publica, Coro-
nel Araujo, que esteve reu-
nido com policia rodoviaria 
estadual, municipal, federal 
e demais orgãos de fi scali-
zação, para incrementar as 
blitzs em todas entradas e 
saida da capital e dos 400 km 
de praia que o Estado possui, 
portanto todo cuidado aque-
les que vão viajar ou passar 
fi nal de semana em praias. 

Confraternização
Logo mais as 18:00, con-

fraternização dos funciona-
rios e diretores da Band Na-
tal, as 19:00 na Via Costeira 
confraternização da direção 
e funcionarios da 96FM, 
amanhã a partir das 09:00 no 

Cemure, haverá o primeiro 
encontro de lideres comuni-
tarios de Natal, com pales-
tras, homenagens, musica e 
almoço, todos discutindo um 
só objetivo: Natal melhor!!!

SEMSUR/COSERN
Quinta-feira a noite, a 

arvore de Natal da area de la-
zer do Panatis, não acendeu, 
procurado pelos moradores 
do panatis aonde também 
moro, procurei a semsur e de 
imediato enviou uma equipe 
e constatou que o defeito era 
em um poste de responsabi-
lidade da COSERN, solicita-
mos de imediato a presença 
da COSERN que também 
nos atendeu e as 21:00 já 
estava acessa a arvore e 04 
postes que estavam apagado 
na João Medeiros Filho, Obri-
gado a ambos!!!

SEMOV
População da Zona Norte, em especial mora-

dores de igapó, muitos triste  por passar o Natal 
com as ruas todas esburacadas, embora a mais 
de 30 dias vem sendo cobrado providencias jun-
to a SEMOV, com a palavra o Prefeito Alvaro Dias.

EDUARDO MAIA/ALRN

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Acredito que exista uma 
certa identidade entre o 
MDB e o PT local”, afi r-

mou o deputado estadual Bernardo 
Amorim (MDB), ao se revelar favo-
rável à aliança entre o MDB e o PT 
no Rio Grande do Norte, em entre-
vista exclusiva ao AGORA RN, nesta 
quinta-feira, 16. Para o parlamen-
tar, há um desejo do partido em 
colaborar com o RN e com o atual 
governo e, embora tenham ocorri-
dos problemas entre os diretórios 
nacionais dos partidos no passado, 
há um interesse da direção esta-
dual do MDB em fazer a aliança, a 
qual ele concorda plenamente.

“As conversas têm sido frequen-
tes, embora tenham resistências por 
parte de alguns membros do PT, que 
não viram essa aliança com bons 
olhos. Mas, o governo está pesando 
e medindo os prós e os contras e a 
gente espera que, até o fi nal do ano, 
tenhamos uma defi nição em relação 
a isso”, explicou.

O emedebista explicou que acom-
panha o desenho desta aliança desde 

a primeira conversa, que ocorreu na 
presença do ex-presidente Lula, em 
um jantar do qual ele participou, jun-
tamente com Gleisi Hoff mann, Gari-
baldi, Walter e Raimundo Alves, em 
agosto passado. E que o secretário-
-chefe da Casa Civil do RN, Raimundo 
Alves, é o principal articulador dessa 
aliança entre as duas siglas.

“As conversas têm sido, ao meu 
ver, muito mais com o chefe do ga-
binete civil”, destacou. Em entrevista 
recente ao AGORA RN, o secretário-
-chefe disse que,  “a chapa majoritária 
não se discute sem envolver todos os 
componentes do projeto, que, no 

nosso caso, incluem outros partidos 
que estamos conversando como 
MDB, por exemplo”.

Sobre a possibilidade do MDB 
indicar o vice-governador na chapa 
com Fátima, Bernardo afi rmou que 
existem negociações e conversas e 
que a indicação seria o nome de Wal-
ter Alves para ser o vice. “Acho que 
é uma reivindicação justa, porque o 
MDB, pela musculatura e capilari-
dade que tem, é óbvio que, em uma 
aliança política, queira ocupar espa-
ço, isso faz parte da política. Há um 
desejo, me parece de Walter Alves, 
que Garibaldi seja candidato a depu-

tado federal”.
O deputado minimizou a crise 

que o governo de Fátima Bezerra en-
frenta no Estado, sobretudo, na área 
da saúde pública, “o caos na saúde 
não é só a nível de Rio Grande do 
Norte e sim do Brasil. É o subfi nan-
ciamento da saúde que, para se ter 
uma ideia, a tabela SUS faz 20 anos 
não tem aumento. Acabou criando-
-se um gargalo na saúde. Mas o go-
verno tem tentado avançar e, inclusi-
ve na área das cirurgias eletivas, teve 
importante avanço. Está ocorrendo 
cirurgias eletivas em todas as regiões 
do Estado”, defendeu.

Deputado Bernardo defende Walter Alves 
para ser o vice de Fátima em 2022
DIVERGÊNCIAS  | Deputados 
do MDB avaliam 
possibilidade de aliança 
política no Rio Grande do 
Norte em chapa majoritária 
com o PT nas eleições

Bernardo: “Existem negociações para a indicação do nome de Walter Alves para ser o vice-governador”

“Se Fátima estivesse bem, ela não 
queria nem conversa com o MDB. Ela 
está fraca politicamente, desgastada e 
rejeitada. Fátima não passa de 30% nas 
pesquisas de intenção de votos. O povo 
está revoltado com ela e quer derrotá-
-la”. A avaliação é do deputado estadual 
Nelter Queiroz (MDB), sobre a aliança 
política que se desenha no RN entre o 
PT e o MDB, na busca pela reeleição da 
governadora Fátima Bezerra.

O deputado Nelter afi rmou, 
ainda, que é contrário a essa alian-
ça política, “porque o PT de Fáti-
ma não fez sequer o dever de casa 
e nem realizou as promessas de 
campanha que havia prometido. 
Dentro do PT da governadora, uma 
parte dos membros é contra. Eu 
ainda não fui ouvido, mas muitos 
emedebistas e prefeitos que nós 
consultamos no Seridó são contra 
também”, destacou.

E acrescentou: “Fátima Bezerra 
‘gozou da cara’ do ex-senador Gari-
baldi Alves e agora, “vive correndo 
atrás dele para tentar se reeleger. Fá-
tima, no quarto mês de governo, eu 
estive no gabinete dela conversando 
sobre projetos, quando ela disse: 
‘Nelter, e aí? Derrotamos Garibaldi 
Filho, o senador. O que você achou?’. 
Então, respondi: ‘não posso dizer 
nada”, afi rmou.

Nelter: “Ela está 
fraca politicamente, 
desgastada e rejeitada”
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ: 08.092.799/0001-81, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração – 
LA, para alterar o volume de extração de 1.500 para 10.000 m³/mês de cascalho em uma área de 2,98 
hectares. Localizado na Fazenda Jericó, Zona Rural de Jandaíra/RN. 
 

Construtora A Gaspar 
Requerente/Proprietário 

Aprovados reajustes salariais de servidores e autonomia da UERN

Os deputados estaduais do Rio 
Grande do Norte aprovaram, 
na sessão ordinária desta 

quinta-feira 16, diversos projetos 
que benefi ciam diretamente servi-
dores públicos do Estado e também 
que garante a autonomia admi-
nistrativa à Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (UERN). 
Membros da instituição e também 
servidores de vários órgãos acom-
panharam a sessão e comemora-
ram a votação.

Historicamente lutando pela 
autonomia sobre a gestão fi nanceira 
e patrimonial da Fundação Univer-
sidade Estadual do Rio Grande do 
Norte, que gere e mantém a UERN, 
os servidores viram os parlamenta-
res aprovarem à unanimidade a pro-
posta encaminhada pelo Governo do 
Estado. Enquanto na justifi cativa o 
Poder Executivo afi rmou que a auto-
nomia é o cumprimento de princípio 
constitucional, os deputados enal-

teceram a lei, que poderá colaborar 
com o desenvolvimento do Estado 
através de sua principal instituição 
de ensino superior público estadual.

Os parlamentares Dr. Bernardo 
(MDB), Eudiane Macedo (Republi-
canos), Getúlio Rêgo (DEM), Ubaldo 
Fernandes (PL), Souza (PSB), Vival-
do Costa (PSD), Raimundo Fernan-
des (PSDB), Nelter Queiroz (MDB), 
Kelps Lima (SDD), Isolda Dantas 
(PT) e Ezequiel Ferreira (PSDB) 
comemoraram a aprovação da ma-
téria. “São décadas de espera pela 
realização desse sonho. Uma luta de 
todos e todas que fazem ou fi zeram 
parte dessa instituição. Hoje, essa 
Casa marca o antes e o depois da 
história da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte. Tenho 
orgulho de bater no peito e dizer 
que esse é o maior instrumento de 
transformação desse Estado. A au-
tonomia da UERN representa mais 
desenvolvimento para a educação 

desta universidade, que é nossa”, 
disse Isolda Dantas (PT).

“Formado em Universidade Pú-
blica como sou, sei da importância 
estratégica de uma universidade 
como a UERN. Por isso o meu voto a 
favor da autonomia fi nanceira, que 
dará ferramentas necessárias para 
que essa instituição dê saltos para o 
futuro”, ressaltou Kelps Lima. “Esta 
presidência parabeniza todos que 
fazem a UERN. Uma vitória do Esta-
do e de todos que fazem esta univer-
sidade, que a partir de agora, passa 
a ter a sua autonomia”, celebrou o 
presidente da Assembleia Legislati-
va, Ezequiel Ferreira.

Além dos professores e funcioná-
rios da UERN, servidores públicos de 
diversos outros órgãos também esti-
veram na Assembleia para o acom-
panhamento da análise de projetos 
que tratavam diretamente sobre 
suas carreiras. Na sessão, os parla-
mentares aprovaram projeto para 

André Mendonça diz que terá compromisso 
com democracia e valores da Constituição

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) André Mendon-
ça disse nesta quinta-feira 16, 

ao assumir o cargo na Corte, que terá 
compromisso com a democracia e 
com os valores da Constituição. Men-
donça foi empossado nesta tarde du-
rante cerimônia realizada em Brasília. 

Na primeira entrevista após a 
posse, Mendonça disse que espera 
contribuir com a Justiça brasileira e 
com a consolidação da democracia. 

“O primeiro compromisso que 
eu queria dizer a todos, reiterar, na 
verdade, com a democracia, com os 

valores da nossa Constituição e, em 
especial, com a Justiça, enquanto 
valor e ideal que nós todos busca-
mos. Espero poder contribuir com 
a Justiça brasileira, com o Supremo 
Tribunal Federal e ser, ao longo des-
ses anos, um servidor e um ministro 
que ajude a consolidar a democracia 
e esses valores e garantias e direitos 
que já estão estabelecidos e que vie-
rem a ser estabelecidos no texto da 
nossa Constituição”, afi rmou. 

Mendonça, segundo a Agência 
Brasil, também reconheceu a impor-
tância da imprensa no processo de-

mocrático e disse que vai aproveitar 
o recesso de fi m de ano na Corte para 
se preparar para os julgamentos que 
serão realizados no ano que vem.

“Ao mesmo tempo, meu reconhe-
cimento da importância da impren-
sa nesse processo. Vocês [jornalistas] 
são fundamentais para construção 
do nosso país e para construção da 
nossa democracia. Contem também 
sempre com meu respeito e minha 
defesa irrestrita da liberdade e das 
prerrogativas do livre exercício dos 
jornalistas e da imprensa”, disse. 

O trabalho do ministro nas ses-

sões da Corte começará efetivamen-
te em fevereiro, quando o Supremo 
retornará do recesso, que terá início 
neste fi m de semana. Além do plená-
rio, ele atuará na Segunda Turma. 

André Mendonça, 46 anos, é 
natural de Santos (SP). Foi advoga-
do da União, admitido por meio de 
concurso público. É formado pela 
Faculdade de Direito de Bauru (SP) 
e tem os títulos de doutor em Direito 
e Governança Global e de mestre em 
Estratégias Anticorrupção e Políticas 
de Integridade pela Universidade de 
Salamanca, na Espanha. 

POSSE | Na primeira 
entrevista após a posse, 
Mendonça disse que 
espera contribuir com a 
Justiça brasileira e com a 
consolidação da democracia 

FELLIPE SAMPAIO/STF

Ministro André Mendonça (à direita) reconheceu a importância da imprensa no processo democrático e disse que vai aproveitar o recesso de fi m de ano para se preparar para os julgamentos de 2022

NA ALRN

a reestruturação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração dos titulares 
de cargo público de provimento efetivo 
da Secretaria de Estado da Saúde Públi-
ca (SESAP), com emenda apresentada 
pelo deputado Getúlio Rêgo (DEM) e 
encartada à proposta, tratando especi-
fi camente sobre os médicos.

Outro projeto importante que foi 
aprovado e levou grande número de 
servidores às galerias da Assembleia 
foi o que determinou a recomposi-
ção salarial dos servidores do quadro 
permanente de 11 órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual 

Direta e Indireta. A proposta foi apro-
vada também à unanimidade, com 10 
emendas rejeitadas pelos parlamenta-
res. Os deputados também aprovaram 
alteração no Plano de Cargos Funções 
e Retribuições (PCFR) do Departa-
mento Estadual de Trânsito do Estado 
do Rio Grande do Norte (Detran/RN), 
a recomposição salarial dos servidores 
do quadro permanente da Fundação 
de Atendimento Socioeducativo do 
Rio Grande do Norte (Fundase) e re-
ajuste do vencimento básico dos ser-
vidores efetivos e comissionados do 
Tribunal de Contas do Estado.
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Um acordo histórico, benefi -
ciando mais de 1.420 famí-
lias dos servidores da saúde 

pública municipal, encerrando um 
litígio que durou 18 anos, foi homo-
logado nesta quinta-feira 16 pelo 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, e o 
Sindicato dos Servidores Públicos de 
Natal (Sinsenat). Pelo entendimento 
fi rmado entre as partes, mais de 71 
ações judiciais envolvendo deman-
das dos servidores foram encerradas 
e o passivo fi nanceiro da questão 
será pago por meio de precatórios. 
A conciliação foi feita através da 
intermediação do Núcleo de Ações 
Coletivas do Tribunal de Justiça do 
RN (NAC), presidido pela desembar-
gadora Zeneide Bezerra. 

Álvaro Dias enalteceu a impor-
tância do acordo e ressaltou o cará-
ter histórico da iniciativa dentro da 

administração pública municipal. 
Para o prefeito, essa atitude só de-
monstrou o compromisso da atual 
gestão com a valorização do servidor 
e a manutenção de um canal aberto 
para o diálogo em busca sempre de 
atender os pleitos do funcionalismo 
público de Natal, dentro das possibi-
lidades da gestão.

“Esse é um momento de extrema 
satisfação e alegria para todos nós que 
fazemos a gestão pública da capital 
potiguar. Estamos encerrando uma 
querela judicial de mais de 18 anos. 
Fiz questão de vir aqui assinar a ho-
mologação desse acordo por entender 
a importância desse momento. Cada 
ente avançou onde podia avançar, 
também todos tiveram a humildade 
para recuar onde foi preciso e cons-
truímos esse entendimento benéfi co 
para todos”, destacou o prefeito. 

Ele também parabenizou o Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, em nome da desembargadora 
Zeneide Bezerra e dos magistrados do 
Núcleo de Ações Coletivas, pelo modo 
como conduziram todo o processo 
que culminou na efetivação do acordo: 
“O trabalho da Justiça foi salutar e me-
rece o nosso reconhecimento. Temos 
visto nos últimos anos uma mudança 
no perfi l da prestação dos serviços do 
Poder Judiciário, tendo uma atuação 
cada vez mais próxima da população. 
Isso é muito importante”.

A desembargadora Zeneide Be-
zerra registrou o ineditismo da audi-
ência, revelando que nunca um prefei-
to de Natal esteve na sede do Tribunal 
de Justiça para fi rmar um acordo tão 
relevante. A magistrada disse que se 
sentia realizada por poder interme-
diar um avanço tão signifi cativo. 

“Estou muito feliz com a auto-
composição das partes que se des-
pojaram de qualquer tipo de vaidade, 
mantiveram um diálogo transparen-
te, profícuo que culminou com o fi m 
do litígio. São mais de seis mil ações 
de execução evitadas com esse acor-
do. Isso vai ajudar a desafogar a Jus-
tiça e gerar benefícios imensuráveis. 
Parabéns ao prefeito Álvaro Dias, sua 
equipe, Sinsenat e seus advogados 
pelo espírito público demonstrado”, 
fi nalizou.

Participaram da audiência o 
procurador Geral do Município, 
Fernando Benevides, a procuradora 
adjunta, Celina Lobo, o presidente do 
Sinsenat, J. Neto, os juízes membros 
do NAC Hadja Rayanne Holanda de 
Alencar, Fábio Athayde e Cícero Mar-
tins Macedo Filho, e o advogado do 
Sinsenat, Carlos Gondim.

Prefeito formaliza acordo que beneficia 
servidores da Saúde Pública de Natal
ACORDO | Conciliação foi feita 
através da intermediação do 
Núcleo de Ações Coletivas 
do Tribunal de Justiça 
do RN, presidido pela 
desembargadora Zeneide 
Bezerra

O Tribunal de Justiça do RN, por 
meio do seu Núcleo de Ações 
e Programas Socioambientais 

(NAPS), e a Paróquia de São Pedro 
Apóstolo, localizada no bairro do 
Alecrim, em Natal, realizam casa-
mento comunitário, neste sábado 18 
e domingo 19, benefi ciando a popu-
lação com a gratuidade no processo 
do casamento civil, dispensando as 

taxas cartorárias.
No sábado, às 19h, serão oito ca-

sais e no domingo, às 16h, mais oito 
que participarão da cerimônia reli-
giosa com efeitos civis, celebrada pe-
lo padre Francisco de Assis Mota de 
Sousa, pároco da Igreja de São Pedro 
(Praça Pedro II, s/n, Alecrim).

Após a celebração religiosa, os ca-
sais deverão apresentar a documen-

tação do casamento religioso junto 
aos respectivos cartórios: Redinha, 
Igapó, Cidade Jardim e Alecrim, em 
Natal; São Gonçalo do Amarante; e 
Extremoz, para que, assim, haja a 
emissão da certidão de casamento 
civil. Além dos 16 casais que partici-
parão da cerimônia religiosa deste 
fi m de semana, outros quatro casais 
ofi cializarão casamento civil na pró-

xima semana, junto ao Cartório da 
Redinha.

Depois desse período de pan-
demia quando os serviços coletivos 
prestados em praça pública estive-
ram suspensos, esta é a primeira vez 
que o NAPS realiza uma cerimônia 
religiosa com efeitos civis, sendo um 
importante momento de promoção 
da cidadania, facilitando o acesso 

àquelas pessoas que não têm con-
dições de custear os procedimentos 
junto a um cartório e facilitando o 
trâmite processual.

Juntos, sociedade civil, Judiciário 
e a Igreja, promovem assim, o fortale-
cimento dos laços afetivos e colabo-
ram para a regularização de uniões 
civis, muitas vezes já consolidadas 
extraofi cialmente.

TJ realiza casamento comunitário no bairro do Alecrim
UNIÕES

ALEX RÉGIS/SECOM

“Esse é um momento de extrema satisfação e alegria para todos nós que fazemos a gestão pública da capital potiguar. Estamos encerrando uma querela judicial de mais de 18 anos”, destaca Álvaro Dias
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A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, por meio da Secre-
taria Municipal de Finanças, 

efetuou o pagamento referente ao 
décimo terceiro salário do funciona-
lismo público. Os cargos comissio-
nados receberam de forma integral, 
mas os servidores efetivos, que já 
tinham recebido 50% no mês de ju-
lho, tiveram os 50% complementares 

creditados, nesta quarta-feira 15, 
totalizando um valor bruto pago de 
R$ 7,5 milhões. Se somarmos a esse 
valor a antecipação dos 50%, o custo 
total do município com o décimo de 
2021 fi cou em R$ 9,2 milhões.

De acordo com o secretário mu-
nicipal de Finanças, Luiz Henrique 
Nóbrega, por determinação do pre-
feito Paulo Emídio, o trabalho está 

concentrado no fechamento da folha 
de dezembro, que tem valor bruto 
mensal girando em torno de R$ 10 
milhões. “O pagamento da folha dos 
servidores, algo obrigatório e que de-
veria ser rotineiro, acabou se trans-
formando no principal desafi o de 
qualquer gestor público. Não por ir-
responsabilidade, mas pela incerteza 
nas receitas. Mas, São Gonçalo, desde 

2009 (gestão do ex-prefeito Jaime Ca-
lado), e ratifi cado na administração 
do atual prefeito, Paulo Emídio, vem 
cumprindo o pagamento da folha em 
dia, dentro mês”, enfatizou.

O secretário acrescentou ainda 
que somando os valores que o mu-
nicípio está custeando com salários 
dos servidores efetivos e comissio-
nados, nestes 30 dias, considerando 

o pagamento das folhas de novem-
bro/21, décimo terceiro e folha de de-
zembro/21, haverá uma injeção em 
torno de 27,5 milhões na economia 
de São Gonçalo do Amarante. “Em 
2021, conseguimos honrar, mais uma 
vez, o calendário de pagamento dos 
servidores que foi anunciado, com 
todos os direitos e obrigações pagas”, 
fi nalizou.

Pioneirismo: programa “Nota 
Mossoró” vai premiar consumidores

Mossoró é pioneiro no Rio 
Grande do Norte ao ser 
o primeiro município do 

Estado a criar o programa “Nota 
Mossoró”. A Prefeitura anunciou, 
nesta quinta-feira 16, a implanta-
ção do programa que prevê uma 
série de ações que irão movimentar 
a economia local e premiar consu-
midores.

O prefeito Allyson Bezerra assi-
nou o Decreto Nº 6.366, durante o 
lançamento do “Contribuinte Digi-
tal”, no auditório da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de Mossoró. 
O decreto será publicado no Jornal 
Ofi cial de Mossoró (JOM) e regula-
menta a Lei nº 3.895, de 18 de outu-
bro de 2021, que autoriza a criação 
do Programa de Incentivo à Emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 
(NFS-e) pelos contribuintes do Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), e o Fundo Municipal 
de Incentivo à Cidadania Fiscal e ao 
Desenvolvimento da Administração 
Tributária (Funcidat).

O programa “Nota Mossoró” tem 
por objetivo incentivar o cidadão 
tomador de serviço a exigir do seu 
prestador estabelecido no Município 
de Mossoró a NFS-e correspondente 
ao serviço tomado. O programa tem 
como foco conscientizar a popula-
ção quanto à importância econômi-
ca dos tributos e sua função social, 
contemplar a concessão de prêmios, 
mediante realizações de sorteio e ou-
tros instrumentos promocionais e de 
motivação à participação da socieda-
de na exigência do documento fi scal, 
quando da prestação de serviços al-
cançados pela incidência do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISS). Além de combater a sonegação 
e a evasão fi scal mediante o estímulo 
à emissão da nota fi scal pelos contri-

buintes do ISS.
“O programa “Nota Mossoró” vai 

premiar o cidadão através de sorteios 
que vão ocorrer de forma mensal. 
Cidadãos que vão ter que comprar 
no comércio mossoroense algum 
tipo de serviço, se forem a uma ofi -
cina, se forem a uma loja de que faz 
algum tipo de conserto, se for algum 
comércio ligado a parte de serviços 
ele vai ter ali a nota fi scal. A cada 20 
reais o consumidor vai ter direito a 
um cupom e vai poder participar de 
sorteio de prêmios. Prêmios como 
eletrodomésticos, como prêmios em 
dinheiro também. Então, é a “Nota 

Mossoró” a partir de hoje nós vamos 
estar regulamentando com o decreto 
que assinamos”, destacou o prefeito.

No Rio Grande do Norte, Mosso-
ró é o primeiro município a criar um 
programa de incentivo à emissão de 
nota fi scal e premiação de consu-
midores. Programas semelhantes já 
acontecem em algumas cidades co-
mo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro 
e Fortaleza.

“Cidades que o cidadão chega 
e quem está atendendo ali no caixa 
pergunta CPF na nota, ou seja, ele 
vai poder colocar ali o seu CPF na 
nota fi scal e vai poder participar de 

premiações. Isso é importante para o 
contribuinte, para o cidadão, para o 
estabelecimento e para o município. 
É uma forma de incentivar a emissão 
da nota fi scal. É uma forma também 
do poder público de premiar aque-
les cidadãos que entendem como é 
importante ações como essa, ações 
no âmbito fi scal e é mais uma ação 
de modernidade que nós estamos 
fazendo”, ressaltou Allyson Bezerra.

O programa vai movimentar 
a economia, principalmente o co-
mércio de Mossoró. O Sindicato do 
Comércio Varejista de Mossoró (Sin-
dilojas) aprovou a iniciativa da Pre-

feitura de Mossoró. “A nota eletrônica 
Mossoró eu acho que é pertinente 
porque tira as pessoas da informali-
dade. Nós que fazemos parte da clas-
se produtora através do Sistema S, 
principalmente o SEBRAE, estamos 
para ajudar e contribuir. Então, o sin-
dicato apoia, a gente acha pertinente 
essa conversa que estamos tendo 
sempre, o diálogo com a classe polí-
tica, principalmente o poder público 
aqui da cidade de Mossoró. A gente 
só tem a comemorar com mais esse 
novo programa”, disse Michelson 
Frota, presidente do Sindilojas Mos-
soró.

FOCO| Conscientizar a 
população quanto à 
importância econômica dos 
tributos e sua função social

Prefeitura injetará mais de R$ 27 milhões na economia local
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM

Allyson Bezerra: “É uma forma também do poder público de premiar aqueles cidadãos que entendem como é importante ações como essa, ações no âmbito fi scal”
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CARTA PARA ABIGAIL
Hoje dona Abigail Souza tem 

seu natalício. Para ela, e o querido 
Ney Lopes, o ano termina difícil, 
pela partida precoce e recente do 
único fi lho homem, Ney Júnior. 
Embora as pessoas acreditem 
que crônica social é apenas para 
registrar o lindo e lúdico da vida, 
hoje quero falar ao coração dessa 
mulher incrível. 

*
Uma maneira de você 

conhecer alguém é observar os 
fi lhos, são os melhores refl exos. 
O comportamento, a maneira de 
tratar os outros, as gentilezas, os 
falas, enfi m, as virtudes ou ausên-
cias delas. Neste sentido o ditado 
que diz: a fruta não cai longe do 
pé mostra que mãe especial Karla, 
Neyzinho e Ana Lilian tem. E isso 
deve ser comemorado. 

*
Dona Abigail merece ter o 

coração aquecido nesta sexta-feira, 
precisa saber que nada ocorre por 
acaso, que ela é um presente, um 
oásis no meio de uma sociedade 
que as vezes esquece o que é im-
portante de verdade. Não consigo 
mesurar o tamanho da dor que 
sente, da ausência que machuca, 
já que a crença é não ser natural 
um fi lho partir antes da mãe. Mas 
ele vive na senhora e em todas as 
coisas boas que fez e que a sua 
família faz. 

Há um propósito para tudo 
abaixo do céu, as vezes nós não 
compreendemos e sofremos. 

*
Seus fi lhos, netos, familiares 

e amigos contam com a senhora, 
com todas as lições e ensinamen-
tos que só uma alma generosa e 
afável podem passar adiante. Que 
no seu aniversário lembre que viver 
é precioso e o tempo é um presente  
para ser aproveitado fazendo 
sempre o melhor, ou seja, o que a 
senhora já faz sendo a pessoa que é

Feliz Aniversário!
Com Carinho!

MUSIQ
Neste sábado, dia 18, a partir 

das 20h, o Entreé de La Musiq, 
em Ponta Negra, terá um noite 
especial, pilotada pelo querido 
Gilberto Cavalcanti. Além do menu 
que a casa já disponibiliza para 
o jantar, o restaurante terá um 
Lineup com muito Lounge e House 
Music com os djs Guga Holanda, 
DNIR, Bia Queiroz, Blesseds, Edvan 
Peixoto e Matena. O UpNight será 
para os que desejarem prolongar a 
noite, degustando vinhos e drinks. 
Na ocasião GIBA também festeja 
nova idade. 

TAM DE VOLTA 
Enfi m o Teatro Alberto 

Maranhão reabre suas portas ao 
grande público a partir do próximo  
domingo, com uma programação 
comemorativa que prossegue 
até quinta-feira (23). O principal 
templo de cultura do estado fi cou 
seis anos fechado e fez uma falta 
enorme para artistas, produtores e, 
claro, para o público. Administrado 
pela Fundação José Augusto retor-
na com suas características histó-
ricas e arquitetônicas originais, e 
com uma moderna caixa cênica, 
totalmente restaurado! Amém! 

HORTO
O ex-procurador do Municí-

pio, músico, compositor e poeta,  
Carlos Castim e o advogado e 
professor universitário Fábio 
Fidelis, receberam convidados na 
Academia Norte-rio-grandense 
de Letras, para o lançamento do 
livro “Horto - Poemas originais de 
Auta de Souza”. O livro foi reescrito 
fi el à primeira edição de 1900, a 
única lida, aceita e abraçada pela 
autora. Um segundo lançamento 
está programado para amanhã na 
Casa de Cultura de Macaíba, com 
a presença dos familiares de Auta 
de Souza. 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Lígia Limeira, Abigail Souza, Gilberto Cavalcanti, Monna Ramalho, Solange Fontoura, Sergio Farias, Camila Torres, Ana Guara, Dominique Sá e Paulo Leão

BOAS & CURTAS
Referência no Brasil quando o assunto é oftalmo-

logia, Ramilson Pereira Tito festejou, ao lado da amada 
Gorete, 48 anos de formado e atendendo com o mesmo 
entusiasmo e cuidado como da primeira vez.
É hoje a Avant Première da novíssima Harmony Harris 

Estética Avançada, da lindinha Raissa Harris, a partir das 17h, 
e com a presença da maravilhosa Karen Kardasha (Renato 
Shipper).
No próximo domingo o jovem vereador Pedro 

Gorki festeja seu aniversário. Vai promover super festa no 
Sun Days Comedoria, em Ponta Negra, entre 12h30 e 21h, 
com parabéns marcado para 16h.

Olhar só para o problema dos outros apenas faz 
que você se mantenha cego diante dos seus“

“

CANINDÉ SOARES

DIVULGAÇÃO

B-DAY - LÍGIA LIMEIRA

D
IVU
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A

Ç
Ã

O

Recém-casados, a jornalista 
Cibele Silveira e o engenheiro 

mecânico pernambucano 
Felipe Reis, se mudam para Ghana

Na confra do Turismo, Gladys e Fernando Fernandes 
com a presidente da ABAV-RN, Michelle Pereira

A cara do Carnatal, Cesar Maia, 
Carol Fagundes e João Henrique

Gorete e Ramilson Tito festejando 
os 48 anos de formado dele

A cantora Roberta Sá sendo tietado 
pela jornalista Margot Ferreira

O produtor e empresário JARBAS FILHO é dos 
nomes mais conhecidos quando o assunto é 
evento. Em quase duas décadas já ganhou mui-
to, já perdeu também, mas nunca se deixou aba-
ter. Essa vontade de realizar o levou a promove 
a Caminhada Histórica, que chega a sua décima 
edição, amanhã. É sua menina dos olhos pelo 
legado que deixa para toda sociedade. O resgate 
histórico e cultural permitem aos potiguares 
conhecerem mais do passado da cidade e assim 
olhar melhor para o futuro. “É sobre saber 
quem somos. Através dos concursos do evento 
valorizamos e apresentamos Natal. Quero ser 
lembrado como Jarbas Filho da Caminhada 
Histórica”, diz o homem da @vivapromocoes.

#DESTAQUE



• Geral Natal, sexta-feira, 17 de dezembro de 202114

CRUZADAS

HORÓSCOPO

A Lua na Casa da Comunicação e Marte na Casa do 
Conhecimento incentivarão você a conversar mais com 
as pessoas em busca de dicas, informações e orientações 
que possam contribuir com o seu trabalho, aprendizado, 
aperfeiçoamento profi ssional e, claro, com seu bolso!

Investir nos estudos pode ser muito produtivo para você 
nesta fase, cristalzinho! Com a Lua na Casa do Conhecimento 
e Marte na Casa da Comunicação, além de contar com 
muita facilidade para aprender e para memorizar, você 
estará mais curiosa e vai se interessar por tudo.

A Lua na Casa da Comunicação e Marte na Casa do 
Conhecimento incentivarão você a conversar mais com 
as pessoas em busca de dicas, informações e orientações 
que possam contribuir com o seu trabalho, aprendizado, 
aperfeiçoamento profi ssional e, claro, com seu bolso!

Lua e Marte enviam ótimas vibrações para as suas fi nanças, e 
você vai sentir uma vontade maior de correr atrás do dinheiro 
e garantir uma vida melhor para você e os seus — isso dará 
energia para você buscar oportunidades de aumentar seus 
ganhos, nem que precise trabalhar e ralar em dobro.

Os astros te convidam a encarar os problemas com fi rmeza 
e confi ança. Você terá uma boa oportunidade de virar o 
jogo e livrar-se de vez de algo que há tempos aborrece ou 
preocupa você. Algumas mudanças não serão nada fáceis 
e podem exigir sacrifícios, mas o resultado será libertador.

A Lua na Casa das Alianças indica que você pode 
fazer boas parcerias e, quem sabe, até fi rmar uma 
sociedade com alguém de confi ança. Se você tem 
uma boa ideia em mente que pode dar negócio, 
dê o primeiro passo, faça o convite.

Marte na Casa 6 reforça sua determinação 
para encarar o trabalho. Você vai mostrar mais 
iniciativa, coragem e espírito de liderança, o que 
deve garantir maior produtividade, agilidade e 
visibilidade para você no emprego.

O céu indica um dia de muito trabalho e, se souber 
explorar bem a sua energia, pode terminar o dia com uma 
boa grana no bolso. Vai encarar as tarefas com disciplina 
e responsabilidade, mas também precisa ter cuidado para 
não se estressar demais nem assumir mais compromissos.

Você terá muita facilidade para atrair aliados e pode 
fazer parcerias interessantes no trabalho — use seu 
charme e simpatia para motivar e liderar os colegas! 
Até porque seu entusiasmo será contagiante, e fará 
até as tarefas mais chatas parecerem divertidas.

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer mais 
leve, fácil e descontraído. Seu bom humor será 
contagiante, o que facilitará o convívio com todo 
mundo e vai deixar o clima no trabalho bem mais 
gostoso.

O trabalho sempre tem prioridade para o seu signo 
e, com a Lua na Casa 10, você vai sentir um desejo 
ainda maior de mostrar o seu valor no emprego, 
ainda mais se estiver de olho em uma oportunidade 
de conquistar um prêmio ou promoção.

Bom dia para tomar decisões importantes em 
conjunto com a família. No trabalho, você não medirá 
esforços para provar seu valor e pode contar com sua 
experiência para se destacar. Também pode ter uma 
boa oportunidade de tirar um antigo projeto da gaveta.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
A roda não para... Arthur 

Barranco deixou a CNN 
Brasil...... Era o responsável 

pelos vídeos colocados nas redes 
sociais.“Câmeras Escondidas”, 

quadro do “Programa Silvio 
Santos”, neste domingo, vai exibir 
um especial natalino inédito...... 
É “O Natal no Pica-Pau Amarelo”, 

baseado em personagens do 
livro “A Menina do Narizinho 

Arrebitado”, de Monteiro Lobato.
Está muito próximo o acordo 
de Grazi Massafera com a HBO 
Max...... Tão próximo que só 
falta mesmo o anúncio ofi cial.
A propósito da HBO Max, Fábio 

Assunção gravou depoimento para 
a série sobre o assassinato da atriz 
Daniella Perez...... Lançamento 

está previsto para o primeiro 
semestre de 2022.Caetano 

Veloso é o convidado do “Roda 
Viva”, segunda-feira, na Cultura. 

Apresentação de Vera Magalhães 
com uma bancada especial.

Por aí
A informalidade, como nos casos 

acima descritos, é também uma ferra-
menta importante na televisão, sau-
dável e algumas vezes necessária para 
alcançar os mais diversos públicos.

Conversar mais com as pessoas, 
independentemente de idade ou 
classe social, é sempre uma iniciati-
va das mais interessantes.

Caminho perigoso
Mas também existem aqueles 

que exageram em ser informais. 
Quer um exemplo?

Num dos seus recentes progra-
mas, o “Casos de Família” do SBT 
teve a coragem de colocar no GC: 
““pare de reclamar e aumente sua 
cerca... Querida, seu marido está 
doido para pular!”. Mau gosto à par-
te, um escracho. Precisa isso?

Uma coisa é uma coisa...
Nunca, em tempo algum, esta 

coluna concordou com a tal “classi-
fi cação indicativa”. Não existe nada 
mais mentiroso.

A do “Casos de Família”, por 
exemplo, acaba de ser alterada de 10 
para 12 anos e exibição aconselhada 
para a partir das 20h. Tudo o que 
nunca vai acontecer. Ninguém no 
SBT perdeu o sono por isso.

... Outra coisa é outra coisa
O que a televisão, em tempo 

nenhum, jamais deveria permitir 
é o uso de linguagem chula e ina-
propriada, como insistem muitos 
programas.

Por aí sim, é que deveria existir 
uma maior preocupação.

Pra terminar
Imagem, na televisão, é tudo. 

Pode perceber que hoje, na linha do 
baixo nível, poucos programas ain-
da existem.

Mas é uma sobrevivência com 

dias contados. É cada vez menor o 
número de anunciantes que agrega 
seu nome a produtos de qualidade 
duvidosa.

Por que não?
A Band mandou um pessoal ao 

sul, principalmente a Gramado, gra-
var um especial de fi m de ano. Bom 
gosto. A cidade gaúcha é sempre 
muito procurada nesta época.

Será que a apresentação fi cará 
a cargo de Ronnie Von, como no 
ano passado? Bem que ele merece. 
Aquela ele fez no amor.

Gênesis in concert 
A Record, como outra surpresa 

para o fi m de ano, acaba de gravar 
o especial “Gênesis In Concert”, mo-
vimentando vários artistas da casa e 
convidados.

É um programa com as músicas 
que foram destaque na trilha sonora 
da novela.

A televisão 
entra cada dia 
mais na casa do 
telespectador

Programas, como o “Vídeo 
Show” que a Globo sepultou, 
durante muito tempo con-

seguiram invadir a intimidade dos 
bastidores e por aí atender a curio-
sidade do público.

Houve a possibilidade de co-
nhecer um pouco do que acontece 
por trás das gravações, o mundo 
misterioso dos cenários, fi gurinos 
e cenas que não deram certo, entre 
outros detalhes até então nunca 
revelados.

Agora, com as câmeras dos 
celulares e as redes sociais à dispo-
sição, isso acabou se acentuando. 
E são segredos ou intimidades que 
são sempre interessantes.

Por exemplo, no ano passado, 

antes do “BBB”, Tiago Leifert mos-
trou tudo o que iria vestir durante a 
temporada do programa.

Assim como sempre chama-
ram atenção, no “Power Couple” 
antes e “Fazenda” depois, os trajes 
da Adriane Galisteu. Além da in-
tenção de se apresentar bem, tam-
bém houve, claro, o desejo de sur-
preender os seus telespectadores.

E, agora, também às vésperas 
do seu primeiro “Big Brother”, 
Tadeu Schmidt repetiu simpatica-
mente o gesto do seu antecessor, 
mostrando provas de roupas e 
demais preparativos para a estreia.

Atitudes ou iniciativas que, 
sem querer querendo, colocam a 
televisão ainda mais próxima da 
casa das pessoas.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

BBB/INSTAGRAM
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BANCO 35

CFGP
CAFEELEITE

DESSABAD
ERTUPIR

TRATADOAA
NRARTES
OPORCRP

RESPIRADOR
SAGAONE
POPOÇABAC

CEDERAQUI
CEPPLUTO
IRONIAIS
ACOISCA

ALTASHORAS

Bebidas
que

formam o
pingado

História 
em qua-
drinhos

Diamante,
esme-
ralda e
safira

Uma das
três

Forças
Armadas 

Vogais 
de "fada"

Mani-
festar-se
contra

"(?) Eu
Te Amo",
filme dos

EUA
Aparelho

que
fornece ar
ao doente

O que
falta no
vira-lata

(?)-in,
técnica de 
massagem

oriental

O código
postal
(sigla)

Ícaro
Silva,
ator

Cobalto
(símbolo)

Confrater-
nização
Página

de livros

A minhoca,
no anzol
A hora

decisiva

Doar;
oferecer 

Ajuste;
pacto

Antiga 
rede de TV
Conjunto de
soldados

Mau, 
em inglês
Encaixe do
parafuso

Advérbio 
de lugar
Sílaba de
"pirão"

Cão do Mi-
ckey (HQ)
Laço aper-
tado (pl.)

(?) mar-
ciais: judô
e caratê

Severidade

Cesto de
palha
Órgão

abdominal

Air Force
(?): avião 
presiden-
cial (EUA)

"A Bela e a
(?)", conto 

Gênero 
musical de
Beyoncé

Feitio de
ganchos

Suplemento
de jornal Estado

capixaba
(sigla)

De +
essa

(Gram.)

Ellen
Rocche,

atriz

Programa
com 

Serginho
Groisman

(TV) 

Sarcasmo;
zombaria 

"Querer é
(?)" (dito) 
Período

geológico

Nome da
consoante

muda

3/bad — one — pop. 4/baço — tupi.
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Inspirado na vida e na obra do 
pesquisador e naturalista Char-
les Robert Darwin, “Sinapse Da-

rwin” é o mais recente espetáculo 
da Casa de Zoé, com direção geral 
e dramaturgia de César Ferrario e 
direção de arte de João Marcelino. 
O espetáculo, que teve estreia de su-
cesso com ingressos esgotados em 
novembro no TECESOL, retorna em 
temporada de seis apresentações 
gratuitas, a partir desta sexta-feira 
17, seguindo até domingo 19, dentro 
do calendário do “Natal em Natal”. 

O espetáculo remonta a histó-
ria de Darwin de forma inusitada. 
A linha narrativa, desobediente 
ao tempo e à geografi a, se faz livre 
nos caminhos imprevisíveis do 
pensamento. Nessa trajetória, fatos 
icônicos da vida como nascimento, 
formação e jornada são espelha-
dos e transfi gurados pela memória 
daqueles que pertencem. Requisi-
tando a imaginação, elementos de 
teorias contidas em “A Origem das 
Espécies” vão sendo gradualmente 
revelados a partir de um olhar sobre 

o próprio cotidiano.
Darwin não foi o primeiro a 

dizer que a vida na terra é deriva-
da de uma longa e diversa cadeia 
evolutiva. O fi lósofo mulçumano 
Al-Jahiz, por exemplo, escreveu mil 
anos antes um livro sobre como os 
animais mudam através do que cha-
mou de seleção natural. Seu próprio 
avô, Erasmus Darwin, também já 
alertava sobre esse processo. Mas 
a história de Charles nos desperta 
por sua disposição às diferentes ge-
ografi as, pelo respeito e admiração 
às diversidades étnicas e pela pers-
picácia em estabelecer os princípios 
científi cos para sustentação de suas 
afi rmações.

Com trilha sonora ao vivo – com 
direção musical de Caio Padilha 
– o espetáculo “Sinapse Darwin” 
é executado sobre uma estrutura 
autônoma de luz, som e palco total-
mente pertencente a Casa de Zoé, 
produtora da atriz potiguar Titina 
Medeiros, podendo ser armado em 
qualquer lugar, levando o teatro pa-
ra outras rotas, além das previsíveis 
e usuais. Uma estrutura que concla-
ma as pessoas, das grandes e peque-
nas cidades, para que juntas, mais 
uma vez, se disponham ao exercício 
de imaginar.

“Em março de 2020, quando 
veio a pandemia e começaram tam-
bém as ideias negacionistas, a gente 
pensou, temos que montar alguma 
coisa que fale de ciência, e a gente 
já tinha desejo, sobretudo César, de 

montar uma peça sobre Darwin, 
sobre a teoria da evolução... Darwin 
fala de esperança, de renascimento, 
de evolução, e acho que o espetáculo 
signifi ca isso pra gente, superação. 
É uma alegria muito grande poder 
voltar aos palcos, encontrar nosso 
público, e ter os nossos ingressos da 
temporada de estreia esgotados em 
minutos é muito signifi cativo pra 
nós, isso mostra que o teatro está 
vivo! Isso é oxigênio para seguirmos 
fi rmes em nosso propósito de fazer 
arte através dessa linguagem mile-
nar, única e potente. Que as artes, a 
sensibilidade, a ciência e a educação 
tenham o valor que merecem em 
nosso país”, contou Titina Medeiros 
sobre a ideia central do espetáculo.

A peça “Sinapse Darwin” é uma 
realização da Casa de Zoé, produ-
ção da Bobox Produções e Tayó Pro-
duções, com patrocínio do Natal em 
Natal, Prefeitura do Natal, Programa 
Djalma Maranhão, Colégio CEI, Are-
na das Dunas, Hospital do Coração 
e Veneza e apoio do SEBRAE RN, 
Gratiare, Complexo Cultural Ram-
pa, Casa da Ribeira e Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte.

Serviço
Sinapse Darwin
Temporada Natal em Natal
De 17 a 19 de dezembro, às 17h30 e 
às 20h 
Na Praça do Gringos – Ponta Negra, 
Natal
Acesso gratuito

Espetáculo “Sinapse Darwin” 
traz teatro a céu aberto
HISTÓRIA| Peça da Casa 
de Zoé, liderada pela atriz 
potiguar Titina Medeiros, será 
apresentada nesta sexta 17, 
sábado 18 e domingo 19 na 
Praça do Gringos, em Ponta 
Negra, com acesso gratuito 

Titina Medeiros: “Que as artes, a sensibilidade, a ciência e a educação tenham o valor que merecem em nosso país”

FÁBIO EWERTON/AGORA RN

PROCESSO ELEITORAL DO ALECRIM FUTEBOL CLUBE 
COMUNICADO DE REGISTRO DE CHAPA AS ELEIÇÕES DO ALECRIM FUTEBOL CLUBE 

Vem-se por meio da presente publicação, comunicar a inscrição da CHAPA N° 01 as ELEIÇÕES DO ALECRIM 
FUTEBOL CLUBE cujos integrantes e respectivos cargos seguem abaixo:  
PRESIDENTE EXECUTIVO: Luis Henrique Saldanha Ramos 
VICE-PRESIDENTE: Emerson José Fernandes Torres Luiz 
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO: Francisco de Assis Valério dos Santos 
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO: Francisco Antônio de Sousa Filho 
CONSELHEIROS: Aroldo de Araújo, Augusto Cesar Bezerra Nobre, Carlos Alexandre Cavalcanti Xavier, Carlos 
Eduardo Galvão Azevedo, Deyvisson Maykel de Vasconcelos Costa, Francisco de Assis Coutinho Fernandes, Francisco 
de Assis da Silva, Ivan Tavares de Farias Júnior, Jaymar Medeiros, Francisco Artur Eugênio Ciriaco, Rivanaldo Gomes 
de Sousa, Ivanaldo Rodrigues da Silva, Roberto Sérgio Ribeiro Linhares, Francisco Gomes da Rocha, Hudson Barreto 
Fernandes, José Vanildo da Silva, Francisco Sales de Aquino Neto, Sebastião de Sousa Saraiva, Terezinha Sousa de 
Holanda Cavalcante, Natanael Cardoso Sobrinho. 

Natal, 17 de dezembro de 2021 

Francisco Antônio de Sousa Filho 
Presidente 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

A JML AUTO POSTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 40.796.146/0008-86, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –
IDEMA, a Renovação da Licença de Operação 2017-107436/TEC/RLO-0215 para a Atividade de Revenda 
Varejista de Combustíveis, com capacidade de armazenamento para 45m³, localizado na Rodovia RN 221, 
N° 295, Salina da Cruz, CEP.: 59.598-000, Guamaré/RN.

Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2017-108855/TEC/LO-0099

POSTO SANTA RITA LTDA - EPP, CNPJ 07.766.121/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de Operação 
2017-108855/TEC/LO-0099, com prazo de validade até 25/01/2023, localizado na Av. José Xavier de Aquino, 
nº 1710, José Vicente do Rêgo, São Miguel/RN. 

POSTO SANTA RITA LTDA - EPP
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SERTANEJO EIRELI - CNPJ: 10.595.050/0001-12, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Operação, N0 2021-169158/TEC/LO-0276, com prazo de validade até 10/12/2027, para atividade de Comércio 
varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rodovia BR 304 - KM 118, Nº 1494, 
Zona Rural, Município de Itajá/RN.

Licélio Jackson Guimarães Junior – Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ inscrita no CNPJ: 08.080.210/0001-49, torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação – LI para Unidade Didática de Processamento de Carne (abatedouro público), com área construída 
de 460,66 m², em um terreno de 10.000,00 m², localizada na Comunidade Barra, Zona Rural, Município de São 
Tomé/RN. 

ANTENOR PEREIRA DA SILVA 
PREFEITO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - AE, com prazo de validade 
até 15/12/2022, para o Canteiro de obras bay de conexão SE Monte Verde 
localizado na Zona Rural do Município de Lajes/RN. 

Giuliano Pasquali 
Diretor de Implantação

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ: 12.030.596/0001-51, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO CENTRAL PARK localizada no bairro Jardins em 
São Gonçalo do Amarante/RN.

Gizelia Dantas de Sousa
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por Item, referente a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS, 
PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM OS ÓRGÃOS FEDERAIS E 
E S TA D U A I S , C O M O TA M B É M FA Z E N D O TO D O S O S L E VA N TA M E N TO S E 
ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIDADE DAS EMENDAS PARLAMENTARES 
DISPONÍVEIS AO MUNICÍPIO, COMO A IMPLEMENTAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL
(SICONV) NO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. Conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Dia 30/12/2021, às 08;30h00min. LOCAL: SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). O Edital e seus anexos estarão disponíveis, podendo ser solicitado no e-
mail: tangara.cpl@gmail.com, a partir do dia 20/12/2021 de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 
16:00 horas.

Tangará/RN, 16 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Levo fé 
A eleição de Padre Murilo para presidir o Conselho Delibera-

tivo do ABC, é algo inusitado no futebol potiguar. Nunca antes na 
história do nosso futebol um religioso chegou a tal posto. Padre 
Murilo tem o aval de todos os alvinegros. Eu torço muito para que 
Padre Murilo possa dar novamente a importância que o cargo re-
quer. Sucesso amigo. Continue conversando com Deus e pedindo 
a ele conselhos para o ABC.

Praticamente a mesma
A defesa rubra, tão criticada no início 

de 2021, e que melhorou muito com às 
chegadas de Felipinho, Rômulo e Leo-
zinho, na serie D, foi praticamente toda 
mantida para 2022. Inclusive o goleiro Sa-
muel. Isso poderá ser determinante para 
o ano que vem. E olha que ainda ganhou 
o reforço de Alexandre que veio do ABC. 
Quem deve ter gostado foi o técnico, Re-
natinho Potiguar, que terá uma zaga bem 
mais entrosada.

Mais uma furada
Alguns clubes brasileiros não apren-

dem. O São Paulo é um deles. Após con-
tratar, e não pagar, Daniel Alves, a direção 
agora corre atrás do atacante, Douglas 
Costa,  ex--Grêmio. Jogador negocia com a 
equipe paulista. O grande problema é que 
o salário do atacante é alto para o futebol 
brasileiro. Caso se confi rme a sua contra-
tação será que o tricolor terá condições 
de honrar com a parte fi nanceira? Vamos 
aguardar para ver, caso ele realmente seja 
contratado.

José Nunes
O servidor público, José Nu-

nes, eleito novo presidente do CD 
americano, já está trabalhando. 
José Nunes chega com o aval dos 
grandes cardeais rubros e sabe 
que terá muito trabalho pela fren-
te. Desejar sucesso ao presidente 
eleito na sua nova empreitada.

Não tem segredo
O presidente do Santos, An-

drés Rueda, vem sendo bastante 
elogiado no seu primeiro ano de 
mandato. E não é para menos. 
Andrés pagou em 2021 o mon-
tante de R$ 125 milhões de parte 
da dívida do clube praiano. To-
davia, o alvinegro santista ainda 
deve a pagatela de aproximada-
mente R$ 441 milhões. Andrés 
Rueda disse que, apesar das 
difi culdades fi nanceiras, espera 
pagar em 2022 mais R$ 200 mi-
lhões do total da dívida. É o que 
digo. Quando se planeja tudo fi -

ca mais fácil. Simples assim.

Agüero
O atacante, Agüero, anunciou 

sua aposentadoria após ser diag-
nosticado com problemas cardí-
acos. Agüero foi um dos maiores 
artilheiros da Europa e da Sele-
ção Argentina. Deixará saudades 
nos gramados pelos inúmeros 
gols marcados. Porém, a saúde 
está em primeiro Lugar.

No papel é melhor
No papel o ABC terá um ata-

que em 2022 mais forte que  o ata-
que de 2021 que terminou a série 
D. Este ano o ataque alvinegro foi 
formado por Wallyson, Gustavo e 
Negueba. Pelo que se fala a idéia 
do técnico, Moacyr Júnior, é for-
mar o ataque com Fábio Lima, Je-
fi nho e Wallyson. Repito, no papel 
o que se desenha é melhor, contu-
do vamos aguardar. Até porque 
quem escala é o técnico.

O Vitória está próximo de um re-
forçar o seu elenco com Jadson, ídolo 
do Corinthians, para a temporada 
2022. Mas para isso, precisa superar 
difi culdades burocráticas e confi r-
mar a negociação. O clube acertou os 
detalhes para contar com o meia no 
próximo ano, mas precisa inscrever o 
atleta no Boletim Informativo Diário 
da Confederação Brasileira de Fute-
bol até hoje, 17 de dezembro, quando 
o recesso da CBF terá início.

Jadson tem 38 anos e seus direi-
tos pertencem ao Athletico-PR. A 
transferência só poderá ser efetivada 
se a rescisão contratual do meia com 
o Furacão e seu novo contrato com 
o clube baiano forem publicados no 
BID até hoje.

O meia terminou a temporada 
defendendo o Avaí. Afastado do elen-
co principal do Athletico em setem-
bro, ele foi emprestado para o clube 
catarinense, pelo qual disputou nove 
partidas, na Série B. Porém, o atleta 

fi cou fora da reta fi nal da competição 
nacional, por ter sido liberado para 
resolver questões particulares. O 
contrato de empréstimo se encerrou 
no fi m da temporada.

Barrado pela Fifa
O Leão corre contra o tempo. Em 

setembro, o clube baiano sofreu uma 
punição da Fifa por conta de dívidas 
com o Boca Juniors, que surgiram 
após a contratação do atacante 
Walter Bou. De acordo com as infor-
mações do GE, O valor das parcelas 
atrasadas corresponde a 180 mil dó-
lares, cerca de R$ 1 milhão na cota-
ção atual. Ainda segundo com o que 
foi apurado pela reportagem, o clube 
fi ca livre do gancho caso efetue o pa-
gamento. Mas não há perspectiva pa-
ra isso. Portanto, a partir de 17 de ja-
neiro, quando se encerra o recesso da 
CBF, o Rubro-Negro fi cará impedido 
de fazer novas contratações nas pró-
ximas três janelas de transferências.

Futebol: campeonato potiguar 
começará dia 9 de janeiro
DISPUTA | Quatro melhores 
colocados de cada turno se 
enfrentam nas semifinais

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol divulgou a 
tabela do primeiro turno do 

Campeonato Potiguar 2022. A com-
petição começa no dia 9 de janeiro, 
com quatro jogos.

O ABC estreia em casa contra o 
Globo FC, atual campeão estadual. 
O América-RN joga em Currais No-

vos diante do Potyguar, vencedor da 
segunda divisão em 2021. Os outros 
dois confrontos são Força e Luz x 
Assu e Potiguar de Mossoró x Santa 
Cruz de Natal.

A tabela destaca que o Amé-
rica-RN mandará os jogos no seu 
estádio, a Arena América, localizada 
em Parnamirim - no complexo do 
CT Abílio Medeiros. O Força e Luz 
terá como casa o Nazarenão, em 
Goianinha; o Santa Cruz escolheu o 
Frasqueirão, que pertence ao ABC.

Em 2022, o Campeonato Poti-
guar terá uma nova fórmula de dis-
puta, com a inclusão de semifi nais 

nos dois turnos da competição, em 
jogos únicos.

Os quatro melhores colocados 
de cada turno se enfrentam nas 
semifi nais (o primeiro colocado 
contra o quarto, e o segundo contra 
o terceiro). Segundo informações do 
ge, o primeiro e o segundo colocado 
serão os mandantes das semifi nais 
e terão a vantagem do empate para 
ir à fi nal.

As fi nais dos turnos seguem em 
jogo único, como na edição 2021. A 
decisão do estadual, com os ven-
cedores dos turnos, também está 
mantida com jogos de ida e volta.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Campeonato terá uma nova fórmula de disputa, com a inclusão de semifinais nos dois turnos da competição, em jogos únicos

Meia Jadson terminou a temporada defendendo a equipe do Avaí

REFORÇO

Vitória tenta a contratação 
de Jadson, jogador que fez 
história no Corinthians


